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ভূমিকী 
এই পুস্তকখানি স্থবর্ণবণিক্ জাতির ইতিহাঁণ ও প্রকৃত তথ্য 

প্রকাশের জন্য রচিত হইল | ইহার প্রীতিহ্থাসিক বিবরণটি চিরা- 

গত ও প্রচলিতু কতিপয় কিংবদন্তী, কুলাচার্্য-কারিকার কতিপর 

ক্লাক, কর্জনাবাসী আচার্ধা গোবর্ধন মিশ্রেব কুপ-পুস্তক ৪ অন্ত 

“কতিপয় কুলজী রাবী শীযুত কন্দর্পমোহন বিদ্যারদ্ধ মহা" 
শয়ের রচিত 'বণিক্-কুপ-পুস্তক', ৬ নিমাইচাদ ্ীল ও শ্রীযুত 

বৈষ্ঞজবচরণ মাঁলপক মহাশয়দ্বষের সম্কলিত 'ম্বর্ণবণ্নি” পুস্তকদ্বয়, 

্ীযুত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাঁণিয়ের “সনবন্ধনির্ণয় ও "তৎপরি- 
শি”, ও কতিপয় 'বল্লাল চরিত” পুস্তক অবলম্বন করিয়! সন্কলি্ত 

হইয়াছে । এতদন্তর্গত বিবিধ কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ৭5751000805 

11150015 01130105212 শ্ীযুত পার্বতী:শক্কর রায় চৌধুরী মহাশয় 

প্রণীত “মািশুর ও বল্লালসেন' প্রন্থৃতি পুস্তকেরও অনেকটা 

সাহাষা লওআ| হটয়াছে। পূর্বোক্ত “বল্লাল চরিত” সম্বন্ধে চারি 

প্রকার পুস্তকের পরিচয় পাঁওআ গিয়াছে । »ম, একখানি আনন্- 

ভট্ট রচিত গ্রস্থের কিয়দংপের অবিকল অনুবাদ উক্ত নিমাইটাদ 

'শীলের “ম্বর্ণবর্ণিক্ পুস্তকে লিখিত আছে । ২য়, মহামহোপাধ্যায় 

শরীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি আনন্দভট্ট রচিত গ্রন্থের 
ছুই খান হস্তলিপি পুথি পাইয়া, এব্রং সেই দুইখানিকে বিশিষ্ট 
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কারণবশতঃ প্রামাণিক বোধ করিবা, তদীয় একটি সংস্করণ মু্রত 
করেন। ওয়, পণ্ডিতবর 'ীধুঁঞ্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 

কঈতবিদ্য পুত্রদ্ধর় শ্রীধুক্ত হরিশ্ন্দ্র কবিরত্ব ও শ্রীযুক্ শশ্লিভূষণ 

ভট্টাচার্য্য বল্লালসেনের শিক্ষক গোঁপ।লভ্র বিরচিত 'বল্লাল চরিত” 

পুস্তকের একখানি পুঁথি পাইয়া তাহার একটি সংস্করণ মুদ্রিত 

করেন। কিন্তু ইহার সর্বশেষে রচনাকাণ নির্দেশক শ্লোকটির 

বৈষম্য দেখিয়। উক্ত শান্জি মহাশয় ইহাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে 

ক্বীকার করেন না। যাহা হউক, সেগবিষয়ে প1ঠকব্গের স্ছ স্ব 
রুচিই প্রমাণ। ৪থ, এই গোপালভ্র প্রণীত বল্লালচরিতের 
আনন্দভষ্ট রচিত একখানি পরিশিষ্ট । পরস্ত, এই আনন্দভট্্র 
নামধেয় প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুস্তকের রচাঁয়তা একই ব্যক্তি ব! 

ভিন্ন ভিন্ ব্যক্তি, তাহ! সন্বদয় বিদ্বজ্জনেরই বিবেচ্য । এই পুস্তকে 

স্থবর্ণবণিকের ব্ৈশ্ঠত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে মন্বাদি স্থৃতি ও অন্যান্য 

শান্ত এবং ভরতচন্ত্র ।শদরামণি, মধুস্দন ম্মতিরত্ব প্রভৃতি 

বছতর বিখ্যাত শান্ত্রদর্শা অধ্াপক মহাঁশয়দিগের শান্ত্রব্যাখ্যা ও 

ব্যবস্থাপত্রই প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে । পুস্তকখানি 

এক্ষণে সাধারণে পাঠক রিলেই সমুদয় শ্রম সফল হইবে। 



আর্য ব। হিল্লু হলনা । 
কোন দেশে ব কোন কালে মনুষ্যজাির স্থমভ্য সমাজ, 

প্রকৃতরূপে প্রতিষিত হইলে, তাহাতে চারিটি প্রকার 'ধাতু থাক! 

নিতান্ত আবশ্রক হয়) যথা ব্রহ্মধাতু, ক্ষত্রধাতু, বৈশ্তধাতু ও 
শুদ্রধাতু। যে ধাতু শম, দন, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, আস্তিক্য ও সৃতি বিশিষ্ট, ও যাহা সমাজ মধ্যে 

জ্ঞানালোক বিস্তার, আত্মোন্নতি বিধান, ধর্দোপদেশ, হ্তায়-পরায়ণতা 

প্রস্থ ত দ্বারা, সমাজের আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করে, তাহারই 

নাম হাত | বে ধাতু শৌর্ধয, বীধ্য, তেজঃ, ধৈর্য, দ্ধ নৈপুণা, 
নির্ভীকতা, প্রভাব, এরশ্বর্ধযস্থচক দান প্রভৃতি রজোগুণ বিশিষ্ট হইয়! 

সমাজকে শক্রহস্ত হইতে রক্ষা করে, এবং নান! প্রকার নিয়মে ও 

উপায়ে ইহার আভান্তরীণ শাস্তি ও মর্যাদা সংস্থাপন করে, তাহারই 

নাম ক্ষত্রধাতু । যে ধাতু কৃষি, বার্মিজ্য, পণুপালনাদি ছার! সমা- 

জের উন্নাত ও শ্রবৃদ্ধি সংসাধন করে, তাহাকেই বৈষ্যধাতু কহে। 
এবং যে ধাতু শিল্পিকাদি দ্বার পূর্বোক্ত [তন ধাতুর সহকারিত। 

,করিয়! তাহাদের পু্টি সান করে, তাহা শুত্রধাতু। মুতরাং 

প্রকৃত সভা সমাঁজ মাত্রেই এই চারিটি ধাতুর নিতান্ত শ্রয়োজন ? 

'ইহার কোন একটির অভাব হইলে, সমাজ কখনই প্রন্কতবন্ধপ 
পূর্ণাঙ্গ হইয়। স্থির গ্রাতিষ্ঠ হইতে পার্কে ন! । 
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সমাজেরণর সকল ব্যক্তি ব্রচধাতু সম্পন্ন, তাহারাই ব্রাহ্মণ * 
পদ বাট; খাহার! কষত্রধাতু সম্পর, তাহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্বাধাতু 
সম্পন্ন ব্যক্তির! বৈশ্ত, ও শৃদ্র ধাতু জম্পন্ন জনগণ শুর) জাঁবার, 
বক্ষপাতু সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রকৃতি সব্বগুণ-প্রধান ও নির্্ল, 

এই জন্য ব্রহ্মধাতুর বর্ণ শ্বেত বলিয়! নির্দিষ্ট । ' ক্ষত্র ধাতু সম্পর 

ব্যক্তিগণের রজে।গুণ-বহুল! প্রকৃতি সর্বদা যুদ্ধোদাম জন্ত তাঁহাদের 
মুখমণ্ডলকে আরক্তিম শোভায় বিভূষিত করে, এই জন্তই কষত্র. 

ধাতুর বর্ণ রক্ত। বৈশ্য ধাতু সম্পন্ন ব/ক্তগণেরও গ্রন্কৃতি রজো- 

গুণ-প্রধান, এবং কৃষি বাণিজ্যাদি ছার! গ্রাভৃত অর্থ সঞ্চয় ও সমা- 

জের নানাঞকার সুখ মমুদ্ধি বর্মন জন্য তাহাদের মুখমণ্ডল উজ্জল 
কান্তি বিশিষ্ট হয়, এই জনই বৈগ্তধাতুর বণ গুড়িদ্বৎ পীত। এবং 
শুদ্র ধাতৃতে এই সকল গুণ প্রচ্ছন্ন থাকায়, তাহা অন্ত তিন ধাতুর 

সহকারিতা ব! সেবা! করে, এই জন্য শুদ্রধাতু তমোগুণ বিশিষ্ট, 

সুতরাং তাহার বর্ণ কৃষ্ণ “ আর্ধ্য-শান্ত্রকারগণ এই জন্তই ব্রহ্মাদি 

ধাতু চতুষ্টয়ের এই প্রক'র শ্বেত, রক্ত, গীত, ও কৃষ্ণবর্ণ কল্পন! 

করিয়, তাহাদের সমাজের ব্যক্তিগণকে গুণকর্ম্ান্ুসারে বৈজ্ঞানিক 

রীতিতে দবিভাগ করতঃ; কবিত্ব রীতিতে তাহাদের আখ্যা প্রদান 

করিয়াছেন । এই জন্তই আরব্য ব! হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা কাল, 

হইতেই বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত । 
* দর্শন শান্ত্রান্থসারে একটি সৃষ্টির অন্তর্গত সমষ্টি বুদ্ধির ও সমষ্টি 

জীব-চৈতন্তের নাম মহন্তত্ব। *স্যষ্টির প্রান্তে লমুদয় জগৎ এই 
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মহত্তত্বে বাঁধ ভাবে সা বসথাযুকে, এইজন্য €র্ণাট মহত্তব্ের 

অপর নাম হিরণাগর্ড ঝ ব্রন্মা । চ্ুতরাং সেই স্থাঁ্টির অন্তর্গত. 
সমুদয় ব৷ সমষ্টি জব সেই ত্রচ্জারই অস্তভূ্ত, অতএব তাহারই 

্ষ্ট বা প্র্থত ৷ জীব-শ্রেষ্ট মনুষ্যও সমষ্টিভাবে সেই ব্রহ্ধা, বং 

তখন তাহার অপর নাম বিরাট পুরুষ । পুর্বোক্ত ধাতু চতুষ্টয়ও 
সেই বিরাট পুঞ্ষের দেহান্তর্গত। নুতরাং ব্রহ্ষধাতু তাহার উত্ত- 

'মাঙ্গ ্বরূপ, ক্ষত্র ধাতু-কাহার বাহুস্বরূপ, সমাজের প্রতিষ্ঠাধার 

বৈশ্তাধাতু তাহার উরু স্বন্প, এবং শুদ্রধাতুই তাহার নিকুষ্টাঙ্ 
পাদ শ্ববূপ। অর্থবাদ-বহুল পুরাণশাস্ত্রে এই জন্তই লিখিত 

আছে, যে ঝ্রাঙ্গণগণ ত্রহ্মার মুখ বা মন্তক হইতে, ক্ষাত্রয়গণ তাহার 

বানু হইতে, বৈশ্বগণ উরু হইতে, এবং শুদ্রগণ পাদ হইতে উৎপন্ন 
ভইয়াছে। 

কোন বিষয় একটি বংশে পুরুষাহুক্রমে অন্শীলিত হুইলে, সে 

বিষয়টি ক্রমশঃ পরিণত ও সর্বাগনুন্দর হয়, এবং সেই বংশের 
অধস্তন পুরুষগণ তদ্বিষয় সাধনে সমধিক নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতা লাভ 

করে। এই স্বাভাবিক নিয়ম জন্যই হিন্দু সমাজের-ধর্ণ শ্রেণী বংশ- 
পরস্পরাগত হুইয়।৷ আসিতেছে। সমাজ যতদিন প্রক্কৃত ভাবে 

থাকে, ততদিন তাহার অঙ্গতৃত প্রতিবর্ণের ধাতুগুলিও অক্ষুণ্ন ও 

অবিকল রূপে অবস্থিতি করে; এবং সমাজের বৈকল্য উপস্থিত 

হইলে, ধাতুগুলিও অবসন্ন হয়। ধাতুগুলিকে অক্ষ ও পরিপুষ্ট 

রাখিবার জন্ত যখন বর্ণশ্রেণীকে সজাতীয় বংশ-পরম্পরয়া নিবন্ধ 



| ৬1]. 

করা উচিত ধাধ হুইল, তখন ্ ্ বিবাহই ধগকৃত গ্রথা, বলিয়া 

হিন্দু সমাজে প্রথমতঃ প্রচঙ্গিত হইরাছিল। কিন্তু কালক্রমে 
যখন সমাজ কৈশোরাবস্থ। প্রাপ্ত হয়, তখন লয়োধর্দের 'াবেগ 
রশতিঃ বিবাচ-প্রথা ু তরাং বিশৃঙ্খল হইয়। উঠে, এবং তদবধি অন্ু- 

লোম ও বিলোম পদ্ধতিতে নানাপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ বা সংযোগ 

হইতে থাকিল। হিন্দু সমাজে এইজন্যই উক্ত “অবস্থায় নান। 

প্রকার অসবর্ণ বিবাহ জন্য বিবিধ উর ব৷ মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন* 

হইতে লাগিল। যৌবনকাল অতীণঠ হইলে যেমন তৎসঙ্গে 
যৌবনের তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয়, এবং দুরদর্শিত| ও প্রবীণত 

আসিয়া সকল গ্রকার চাঞ্চল্য নিবারণ করে, সেইক্সপ হিন্দু 

. সমাজের প্রবীণ অবস্থায় সমাজের বিপ্লবকারিণী অসবর্ণ বিবাহ 

গ্রথ! রহিত হইয়া আদিল । প্রবীণ হইলে পুনরায় বাল্য ব্যবহার 

আদৃত হয়, অথচ যৌবন কালের সংস্কারগুলি থাকিয়! যায়। 
হিন্দু সমাজেও এই অবস্থা পূর্বববৎ সবর্ণ ব! সঙ্জাতি বিবাহ রীতি 

পুনঃ প্রচলিত হইল, কেবল মিশ্রবর্ণ জাতিগুলি রহিয়! গেল। 

যেমন এফটটি বৃহৎ সমাজের অতৃত বর্ণ চতুষ্টয়ে চারি প্রকার 
ধাতু বর্তমান থাকে, তেমনই ব্যষ্টি মন্থয্যের মিজ নিজ পরিবায় বা 

গৃহরূপ ক্ষুদ্র সমাজেও সেই চারি ধাতু প্রকাশিত হয়। ভিনি' 

ষে বর্ণ-সভভৃত, সেই বর্ণের ধাতু তাহাতে সুখ্যরূপে থাকিলেও 

গন্টান্ত ধাতু সকল অদ্,ট ব! ঈষৎ পরি্কুট ভাবে বর্তমান থাকে ; 
নতুব1 তিনি নিজের গৃহ-কাধ্য “কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে 
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পারেন না । গ্রকৃতির বিপর্য 'বুশতঃ কখন কর্ণ এই সকল 

ধাতুর তারতম্যও বিলক্ষণ কূপ ঘটিয়া থাকে। এব সেই জন্তাই. 

দেখাঁযায় যে, প্গ্ুরাম ভ্রোণাচার্ধ্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্রহ্মধাতৃতে 

জন্ম গ্রহণ করিয়া কতরধাতু-প্রীধান হইক়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আষ্টিসেনন 

প্রভৃতি গ্ত্রধাতুজাত হইয়াও ব্রহ্মধাতু সম্পন্ন হইয়াছিলেন। নাভাগ 

প্রভৃতি বৈশ্যঠণ ব্রন্গধাতু-প্রধান, এবং বশিষ্ঠতনয়গণ শৃদ্্র ধাতু 

* প্রান্ত হইয়াছিলেন। .*সমাঁজের বিপ্লব দশায় এ প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি 

গ্রমাণে দেখা যায় । হিন্ুুমাজ বছদিনাবধি স্বাধীনতা -রষ্ট ভইয়া 
মবন ও শ্লেচ্ছবাজেব শাসনে দলিত হইয়! এক্ষণে সেই শোচনীয় 

দশা প্রাপ্ত ইইয়াছে | সমষ্টি ভাবে কোন বর্ণই জার স্ব স্ ধাতু 

রক্ষা করিয়! চলিতেছে ন1। 

উপস্থিত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্ুবর্ণবণিক্ জাতি প্রকৃত পক্ষে 

বৈশ্তবর্ণ; রাজপীড়নে ও হিন্দু সমাজের বর্তমান বিপ্লীবাবস্থায় 
তাহারা শৃদ্ধ মধ্যে গণ্য ও শুদ্রভাবে চলিত হইতেছেন। তাহা- 
দিগের বৈশ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পুর্বে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত 

ইতিহাস বিবৃত করা যাইতেছে । 



স্বর্ণঘণকের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

সহল্র বসব পূর্বে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই, বৌদ্ধ ধর্মের 
গ্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়াছিল | তখন পাল বংশীয় নৃপতিগরণ কর্তৃক, 
বঙ্গদেশেও এই ধর্ম গ্রৃতিষ্ঠিত হয় । বধ অচিবে সনাতণ আবর্ধা 

ধর্মাবলম্বী রাজ! আদ্িশুব বঙ্গের সিংহাসন অধিকার কবিয়া, 

এখানে পুরান ব্র্ঘণ্য ধর্ম প্রচলিত কবেন। এই সময়ে কান্ত- 

কুজ ব্যতীত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্রই বৌদ্ধ ধর্টের বিস্তার 

"হইতে ছিল। তখন অযোধ্যার নিকটবর্তী রামগড় নামক স্থানে 

কতকগুলি হিন্দু-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ বৈগ্ত বাস করিতেন। স্থবর্ণ ও মণি- 

মাণিক্যের বাণিজ্যই তাঁতা!দগের ব্যবসাষ ডিল। তন্মধ্যে গ্ীভূত 
ধনশালী কুশল আঠ্যের জ্যো্' পুত্র সনক আঢ্য নকলের প্রধান 

ভিলেন । খ্ধু তাহার পিতৃব্য গণপতি আট্য পৈতৃক ধর্ম পরি- 

ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধরো আস্থাবান্ হইলেন, তখন সনক আঢ্য 
শ্বধর্মা রক্ষাহেতু জন্মভূমি হইতে চিরবিদায় লইয়া! নিজের পরিবার, 

ধন সম্পন্তি, পুরোহিত ত্রাঙ্গণ* ও স্বধর্মাঙ্গুরাণী ষোল ঘর শ্রধান 

ও স্লিশ ঘর অপ্রধান আত্মীয় কুটুম্ব লইয়! আনুমানিক ৮৪৭ শকে 
পপ এআ পতল পল সপ লা কত ০০ 

* সারন্যত বংণীয় জানচল্ মিশ্র? 
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উক্ত বঙ্গাধিপতি আদিশুবের িকুমপুরস্ রা এ আগমন 

করত, তাহার আদ্দেশক্রমে মেঘনু! ও ব্রহ্মপু্র মদদ্বয়মধ্যবর্তী 
স্থানেঞ্ব'স ও বাণিল্্য করিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই স্থ্ন 

সমৃদ্ধিশালী হইয়া! উঠিলে, আদিশুর নৃপতি* এই বণিকৃগণকে 

দন্ুবর্ণবণিক্* ও *তাহাদ্দিগের বাসস্থানকে পনুবর্ণগ্রীম” আখ্য। 
প্রদান করিলেম। এইরূপে “সুব্ণবণিক্” আখ্যা শ্রাপ্ত বৈশ্তগণ 

গ্রানন দেড়শত বৎসর ্বৃধূম্ানুষ্ঠান পূর্বক ন্বর্ণগ্রামে বান করত 

বহুবিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন। % সনক আদ্যের সহিত যে ১৬ ঘর 

প্রধান বণিক্ আ'সয়াছিলেন,তাহাদিগের আখা। এই 7 দেন, দত্ত, 

চক্র, আঢা৮ শীল, সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, নাঁধ, খল্লিকাঁ, নন্দী, 
বর্ধন, দাম, লাহা ও মেন। এবং যে ত্রিশ ঘর অপ্রধান বণিক, 
আসিয়।ছিলেন, তীঞাধিগের আখ্য। ও মংখ)। এইরূপ ;--দে & 

ঘর, দন্ত ৪ ঘর, চন্দ্র ও ঘর, আট্য ৪ ঘর, শীল ৩ ঘুর, অবশিষ্ট 

১১টি আখ্যক বণিকৃগণ এক এক ঘরশ: এই সময়ে অনেকগুলি 
বণিক্ স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় জন্য তাহাদিগের পূর্বতন দেশের ভাষান্থ- 
সারে “পহিনী” (বা পাইন) এবং অর্থাদি সরবর[হ-অন্ত “পোতা- 

দার” (বা পোদ্দার ) খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। 

রর পরার ৮০ পপ পপ পপ ৯৯ 

* ইহ] “দেয় শব্দের অপত্রংশ মাত্র । 

+ ইহ। ইদানীন্তন মুসলমান রাজ প্রাপ্ত 'স্িক' উপাধি হইতে ভিন্ন। 
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অনস্ভর(ধগাধিপতি বিশ্ব, -নর ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল দেন 
২৯৮৮ শকে বঙ্গের সিংহাসনে জ্মারোহণ পূর্বক ৪০ বৎসর কাল 

প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তিনি দাস্তিকপ্রক্কৃতি ছিলেন ও 
সাপনাকে জারজ জানিয়া, ত্রহ্গপুত্র নদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুল 

বলিয়া আপনাকে প্রখ্যাত করিতেন এবং নিজের বর্ণসঙ্করত্ব এ 

অথষ্ঠজাতিত্ব জন্য চিন্তক্ষোভ বশতঃ সর্বদাই ব্রাঙ্গণাদি সর্ব বর্ণের 
উপর কর্তৃত্ব করিতে ম্পর্দ। করিতেন ও ক্ষু্দিয় রাঁজাদিগের স্ঠায় 
যুদ্ধ বিশ্রীহেও রত হুইতেন। তিনি রাজা, বৈদ্য, কায়স্থ; প্রভৃতি 

সকল জাতির সামাজিক কৌিন্ত প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ 

করিলে, তাহার গুরু পুরোহিত, ও অনেক বেদজ্ত বা বৈদিক: 

,হ্ররাক্ষণ সে বিষয়ে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ ও নিয়শ্রেণীভূক্ত করেন। স্ুবর্ণবণিক্গণও 

তাহার কৌলিন্ক বিভাগে সম্মত হন নাই, এবং তাহার পরিত্যক্ত 

বৈষ্দিক ব্রাঙ্গণগণকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন 

এজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ও স্থবর্ণব্ণিকৃদিগের উপর কুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

অনন্তর তিনি-যণ্পুর-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত '৪য়েন, এবং 
তজ্জন্ত সনক আঁট্যের বংশধর বল্পতানন্দের নিকট হইতে প্রতৃত 

বর্ণ মুদ্র। খণ গ্রহণ করেন এবং যথা সময়ে তাহ! পরিশোধ করিতে 

ন। পারিয়াও পুনরায় ৫০ লক্ষ মুদ্র। খণ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। 

কিন্ততাহাতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহার সহিত বিরোধ করিয়া- 

ছিলেন। তিনি একটি ডোম 'ব৷ চন্দ্র কম্ভার সহিত মিলিত 
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হুইয়] রা মধ্যে নিন্দিত হয়েন এবং তজ্জন্ত কত খুলি সুবর্ণ" 

বণিক যুবক তাহাকে উপহাস ও ধিক করিবার' জন্ঠ একটি 

নাটককীভিনষ করে॥ তাহার ধর্দুপরায়ণ পুক্র লক্ষ্পন সেন তাহাকে 

এই অপকণ্ন হইতে বিরত করিবার জন্ত অশেক চেষ্টা করেন, 
কিন্ত বিফলযত্র হইয়া লজ্জায় ও ত্বণায় আপনাকে পতিত জ্ঞান, 
করিয়া, ত্বজনবর্গের সহিত স্থীয় স্বীয় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করত 

গেড় বা লক্ষ্ণাবতী ,নলগরীতে বাস করেন। এইরূপে চতুর্দিকে 
নিজের অপবাদ বিস্তার হই দেখিয়া, বল্লাল সেন একটি কল্পিত 

প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে একটি যজ্ঞের আয়োজন করত, চতুর্ধর্ণের 

নিমন্ত্রণ করেন। সভাস্থলে স্বর্ণবণিক্গণ বৈশ্তোচিত সম্মান প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, কিন্ত ভোজ্যদিবস তাহাদিগের জন্ত স্বতন্ত্র পংক্কির 
ব্যবস্থ। কর! হয় নাই, এক্কন্ড বিবিধ শুদ্রের সংল্পর্শাশঙ্কায় তাহার! 

অগত্যা অভূক্তাবস্থাতেই ভোজ্যশাল| পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

বলাল সেন এই সকল কারণে সুধর্ণবণিক্গণের উপর জাত- 

ক্রোধ হইয়। তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য অতিরিক্ত শুক্কা- 
দানাদি নানাবিধ উপায়, অবলম্বন করিতে লূগিলেন। তিলি 

এই যজ্ে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে এক এক তোলক পরিমিত বর্ণ 

নির্মিত গাভী দান করিয়াছিলেন। এবং সন্থিদ্ৰা ও রুপ নামক 
হুইটি অর্থলোভী ধূর্ত ত্রাঙ্গণের ছার! ছল পূর্বক বণিকৃ্গণকে 
অপরাধী করিবার মন্ত্র করিয়া, একটি শুন্তগর্ত ক্্ণ “ধনুর 

অভ্যন্তরে অলক্তক রস পুরা সন্ষিদ্রাকে তাহা কোন 
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বণিকের (কট বিক্রয় করি রর বলেন সেই ব্রাঙ্গণাপসদ 
প্ীবি্দ পহিনী নামক অনেক বশিকের নিকট তাহা বিক্রয়ার্থ 
গমন করিয়া তাহাকে ইহ। পরীক্ষা করিতে”কছিল। গরল- 

চিত্ত বণিক্ পরীক্ষীর্থ স্বর্ণ ধেুর ছিদ্র উদ্ঘাটন করিলে, যখন 
তাহ! হইতে রক্তবর্ণ অলন্তক রস নির্গত হইল, তখন সেই 

ধূর্ত ব্রাহ্মণ চীৎকার পূর্বক কহিতে লাগিল, হায় হায়, কি হইল! 

মহারাজ ব্লাল সেন সাক্ষাৎ দেব-পুত্রু, তদ্দন্ত মন্ত্রপূত ত্বর্ণ, 

ধে্ুগুলি বথার্থই জীবিত, আর ই স্ববর্ণবণিকৃট| স্থচ্ছন্দে 

তাহাকে বধ করিল। জ্তুপ নামক দ্বিতীয় ধূর্ত ব্রাহ্মণ রাজ-প্ররো- 
চনায় নৃপপ্রয় (পাঁতাদার নামক বণিকের নিকট তজ্প্রাপ্ত হ্বর্ণ 

ধেুটি সে দিনের জন্য গচ্ছিত রাখে, কিন্তু পরদিন তাহার নিকট 

হইতে তাহা পুনগ্রহণ ন! করিয়, একজন কল্পিত চোর সাঁজাইয়! 
তৎকর্তৃক অপহৃত সেই শ্বর্ণধেনুটি নৃপঞ্জয়ের নিকট বিক্রীত 
হইয়াছে বলিয়। অভিযোগ ' করে, রাজপুরুষগণও তাহার যথ! 

সর্বন্থ লুষ্ঠন পূর্বক তাহাকে ও শশ্রীবিন্দকে বন্দীকৃত করিয়। রাজ- 
সভায় আনয়ন-্করে । অনস্তর বললাল মেন একজনকে গোহত্যা- 

কারী ও অপর জনকে হ্বরণন্ডের়ী বলিয় সমুদায় - ভুবর্ণবণিক্ 

জাতিকে পতিত বলিয়া! ঘোবণ। করেন। তাহাদিগের বৈশ্ত্ব 

লোপ জগ্ঠ বলপূর্বক তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে 

বাধা,করেন এবং বল্পভানদোর শাস্তি জন্ত তদ্দত খণকে ব্যর্থ ও 

অপলাপিত করেন। রাজার শ্রিপ্নপাত্র হইবার জন্ত অনেকেই 
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তাহাদিগঞ্রে ত্বণা করিতে ঢা করিলেন। শুমুং 'তদবধি 

পরাশরপদ্ধতি গ্রভৃতি কতকগুলি আধু/নক ও নিষ্টীক! শান্ত গ্রন্থ 
সুবর্ণকণিকৃগণের ব্রিদ্ধে স্থানে স্থানে অসংলগ্ন শ্লোক সকল রচিন্ 
ও প্রক্িপ্ত হইতে লাগিল। 

স্বেচ্ছাচারী' বল্লাল সেন কর্তৃক স্ুবর্ণবণিক্গণ এইব্ধপে অধর্থী 

নিগৃহীত হইয়!,তাহাদিগের বাসস্থান জ্ুবর্পগ্রাম পরিত্যাগ পুর্বক 

ইতুন্ততঃ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। বল্লভানন্দ-প্রমুখ 
অনেকগুলি বণিক্ উড়িষ)।,অঞ্চলের কটক, বালেশ্বর গুভূতি স্থানে 

গমন করিলেন । অনেকে ঘাটাঁণ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে 

. এবং অনেচেক গঙ্গ। নদীর অপর পারে রঢ় দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
গমন করত বাঁ করিতে লাগিলেন । তখন ক্রমে ক্রমে তাহা- 

দিগের কটকী, দক্ষিণী, রাট়ী, উত্তররাচী প্রভৃতি নামধেয় সমাজ 

প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সুতরাং প্রতি সমাঞ্জের বিবাহের আদান 

প্রদান, নিমন্ত্রণ ও পংক্তিভোজন সেই সেই সমাজমধ্যেই আবদ্ধ 

হুইত্তে লাগিল । ১ 

বল্লাল-নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া কতকগুলি, বণিক্ স্ব স্ব 

অন্ুচরবর্গ, দাস, দাসী, পুরোহিত অভতির সহিত আম্ু- 

মানিক ১০১৭ শকে স্ুবর্ণগ্রাম পরিতাগ করত বর্দমানের সন্লিকট 

খড়েশ্বরী নদী তীরস্থ কজ্জ্রনা নামী নগরীতে আসিয়া বাস 

করেন, তাহাদিগের মধ্যে ১৬ জন গ্রধান ব্যক্তির নাম 

এই ৮-- 
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১. জয়প়ি চজ। |. ৯। হরিহর নন্দী 

২। সোম্ডদ্রদে। | ১০। হিরণা বর্ধন । 
*১৩। শুলপাণি দত্ত । ১১। দিবাকর দাস। , 

৪ শ্রীধর মাঢা।। ১২। ম্হানন্দ লাহা। 

৫| মেদু শীল। ১৩। পুরন্দর সেন। 

৬। 'রাজারাম সিংহ। ১৪। কমলাকাস্ত বড়াল। 

৭। শ্রীপতি ধর। ১৫। বাণেশ্বর মল্লিক । 
৮1 গুণাকর পাল । ১৬) - গণেশ্বর নাথ । 

ছুই তিন শত বত্সরের মধোই বাণিজ্য বর্ধন জন্তা কর্ন! নগ- 
রীতে ইহাদিগের একটি সমাজ প্র(তষ্ঠিত হইল। অনস্তর ১৪১৪শকে 
জয়পতি চন্দ্রের বংপোদ্ভব দর্পনারায়ণ চন্দ্রের পুজ্র অজর বা অমর 

' তন্তু একটি যজ্জানুষ্ঠান করত উদ্জানী বিহরণ সগুগ্রষম ও কর্নার 

সন্নিহিত নান! গ্রাম ও নগরী হইতে স্থবর্ণবণিক্গণকে নিমন্ত্রণ 

করেন। ইতিপূর্বে তিনি ভদানীন্তন গৌড়াধিপতি নবাব সৈয়দ 
হোসেন সাহের কোষাধ্যক্ষ হুইয়! প্রভূত ধন ও 'আজারুখ! 

মল্লিক” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলাঁচার্যয গোবর্ধন মিশ্র এই 
সভায় উপস্থিত বীশক্ষ্গ্ণের তালিকা! ও শ্রেণী বিভাগ করেন। 
তালিকায় তাহাদিগের-সংখ্য| ৭৪২ঘর হইয়াছিল | এবং সর্ধ্ব সম্মতি 

ক্রমে আঙগার খ। এই কর্ন! সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন . 

আজ্সার খাঁর বাটীতে প্রতিবংসর আত সমারোছের সহিত 

সরস্বতী পুজা! হইত এবং তছুপলক্ষে সমা'জস্ক বণিক্বর্গ আহুত ও 
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সৎকৃত হই )তন। এক বৎসর 'রশ্বতী পৃ্াকালীন [মাজার খা। 
রান কার্য্যোপলক্ষে রাটাতে গাকি৬ "শরেন নাই, শ্ববং তাহার 

গর্ব্িত,পুত্র লক্ষণ চন্্রও সেই সময় নিমন্ত্রিত বণিক্গণের সম্বপ্ধীন!, 

না করিয়া মৃগয়ায় গমন করেন। তৎ্কালে, তাহার বাটীতে 

সোমভদ্র দের রংশোত্ভব পতিরাজ দে ও শুলপাণি দত্তের বংশোদ্তক 

নীলাঙ্থর দত্ত নামক আজার খার দুইটি ভাগিনেয় ছিলেন, তাহা- 

রাই উপস্থিত বণিক্গণের অভ্যর্থন। ও সম্মীনন। পূর্বক মাতুলের 

প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়ান্ছিশেন। এবং জক্ঞন্ত বণিক্বর্গও তাঁহাদিগের 
ছুই জনের প্রতি সন্তষ্ট ও লক্ষণ চন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হয়েন। অন- 

স্তর আজার খ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল বার্তা শ্রবণ 
করত পুনরায় বণিক্গণকে আহ্ধান পূর্বক নিজের গোষ্ঠীপতিত্ব 
সম্মান ও দুই ভাগিনেয়কে প্রদান করেন এবং আপনাকে তান্জ 

হইতে বঞ্চিত করিয়! স্বয়ং “মৌলিক” শ্রেণী ভুক্ত হয়েন। 
পতিরা্দ দে ও নীলাম্বর দত্ত এইরূপে কর্না-মমাজ ভুক্ত 

বণিকৃগণের গোষ্ঠীপতি হইলেন। ,পতিরাঞ্জের আর ছুষ্টটি সহ্- 

দর ছিলেন ; জ্যেষ্ঠ নরহরি দে 'মগ্ডল' উপাধি প্রান্ত হইয়াছিঞ্েন, 
টুচুড়া শ্রস্ৃতির আধুনিক মণ্ডল বংশের ক্ষিনিই আদি পুরুষ । 
কনিষ্ঠ মনোহর দে পঞ্চপাড়ায় বাঁস করিতেন। তীহ্ারই একটি 

বংশধর স্বীয় পুণ্যবলে ভগবতী মিংহবাহিনী দেবীর ধাতুময়ী মুক্তি 

প্রাণ হয়েন,তন্বংশধরগণ এখনও সেই দেবীর সেব! করিয়! আসি- 

তেছেন।'. নীলাথর দত্তের বংশে পরম বৈষব উদ্ধুীট দত 'ধ 
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গ্রহণ করেন। তিনি ভগবান্ নিতঠানন্দ প্রভূর 'অন্যতম পারিষদ 

ছিলেন । নু ৮৮ 

» রাজ্-পীড়ন ও অন্তান্ত কারণে কর্না সমাজস্থ বণিকৃগণ কিছু 

দিন পরে কঙ্্রনা নগরী পরিত্যাগ করত, সম্গিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন 

গ্রামে যাইয়। বসতি করিতে থাকেন । উদ্ত গেষীপতি পতিরাজ 

দের জোষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ দে ভ্রুড়মনে, ও কনিষ্ঠ পুক্র পরমাননা দে 

সগ্তগ্রামে বাঁস করিলেন। অপর গোট্ঠীপাতি শীলাম্বর দত্তের বং4, 

ধরগণ মধ্যে উদ্ধীরণ ও অমরচাদ সপ্তশ্।মে ও র্গাচরণ প্রভৃতি 

অনেকে ব্র/ড়মনে গমন করিলেন । 

১৪৪০ শকে উক্ত মুকুন্দ দের পত্ীর পঝলোক প্রাপ্তি হয়, 
তাহার জোষ্ঠ পুজ যছুনন্দন অতি সমারোহ পূর্বক মাতৃত্রাদ্ধ সমা- 

ধন করেন এবং ভাট দ্বারা ইতস্তত; বিকীণ ভূতপুর্বব কজ্জন! 

সমাজ সংশ্লিষ্ট বণিক্গণকে সীধ্য মনে নিমন্ত্রণ করেন । শ্রাদ্ধ সভায় 

কর্ন! ক্রডূমন, পলাপী গ্রত্থতি সাতাইশটি শ্রীমের ৪০২ ঘর মাজ 
বণিকৃগণ উপস্থিত হয়েন | হহারাই পুনরায় সমাজ-বদ্ধ হইয়া 

পরস্পরের মণ্যে আদান প্রাদানাদি করিতে লাগিলেন । তীহাদিগের 

এই নব প্রতিষ্ঠিত স্শাজটি “দক্ষিণরাট়ী” নামে প্রসিদ্ধ হঈটল। 
১৬৯১ শ্টুকাক বা সন ১১৭৬ শালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ 

ভয়, ইহাই ছিয়াত্তরে মন্বস্তর বলিয়! গ্রুসিদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষ ভন্ত 

উক্ত নগ্ডবিংশতি গ্রীমের মধো গঙ্গাপুর, খগুগ্রাম প্রভৃতি নয়খানি 

গ্রাম বণিক হয় । স্থতরাঁৎ সন ১১৯৫ শাঁলের ১১ই ফাব্ধন: 
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»চুড়ার ধশ|ঢা » মধুরামোহন, পা. দর আদাশ্রান্ধ উপ-,ক্ষ অবশিষ্ট 

মষ্টাদশ ৪ ভাগ রহাটা নামক অপর, একটি গ্রাম মাত্রে কুটুদ্ঘিত 

হইয়ছিল। একে দক্ষিণরাচী নমাজ প্পবানত£ টচুড়াতেই 

গাঁধষ্ঠিগ হইয়। আছে ! 

দ'ণরাট়ী সমাজ 'প্রতিষ্ঠার (কিঞ্চিৎ পুর্ব হইঈ(তই মরন্বতী 
নদী তীবন্ত সপ্ুগাম শামক স্থানটি নাণিজোর স্থবিধাজনক নপিয়া 

প্রসদ্ধ 'ছন, সুতরাং কজ্জনা সমাজ ভুক্ত ভানেকগুদি বণিক তথায় 

পা কেম । জীটাার সমাজ গতির কিয়দ্বষ পে সপ্ত- 

গ্রামে , [ঠাপতি নাশাশ্বর দনের বহশোজর অমপ্চাদের গারলোক 

গরপ্সি *ম 1, তাঁহার পুক্র টি চন্দ্র ন্্গাঁণমর *ও পুর্নোক্ত 

গান্পশ গ্রামের স্মাজভক বণিক্বর্গকে নিমন্ত্রণ করেন নিমন্ত্িত 

ন!”বৃণ পপ্ুগ্রামতে প্রান বা!ণজ্য বন্দ জানিয়া অনেকে স্বীয় 

সীয় বংণঞা দ্রবা স্বর্ণ দোপাদ লইয়া ভিধার রাসনগর রয় 

ছিলেন । ভোজনের দিবস তাহারা !নজ 'নজ বাবধায় সমাপন 

কারয়া, গানন্দ দত্তের সভায় মাইতে মস্তাবিত বেলা আতক্রম 

করিয়াছিলেন | ব্রিয়কত্তীর বাটার অনেকে এই জঙ্ত ক্ষুব্ধ ও 

বরক্রু হতয়া, তাহ।দিগের আগমন 'প্রতাক্ষা ন! করিয়া ভোজন 

করিয়াছপেন এবং তাহারা আগমন করিলে, তাহাদিগকে রীদ 

ভাষায় বাঙ্গোক্তি করেন। নিমন্ত্রিতিরা তজ্জন্থ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ 

১ইয়| সভ| হইতে প্রস্থান করিয়াছিগেন। আনন্দ ভীত ও শিরি- 

পায় হইয়া, অপর গোষ্ঠীপতি পরমাঁনন্দ দের পৌত্র শ্রীকান্ত দের 
টু হী ৪৪৬. - 
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শরণাপন্ন তৃইলেন। শ্রীকাস্ত পেঁসপ্তগ্ামের সন্নিকট আঁযোধ্য গ্রাম 

_নিবাশী তদানীন্তন নতি ধরতিনাল ধরের সহিত একত্রে মিলিত 

হইয়!, ওছুভয়ের অন্্রগত ও স্তরতি বিনতি প্রভৃতি পায়ে ধশীকৃত 

অনেকগুলি বণিকৃকে প্রত্যাবৃন্ত করাইলেন। ইরা সকলে 
কর্জনা, অযোধ্যা, গোবিন্দপুর, ক্ুড়মন, পণানী, বড়শুল, বলনা, 
নবগ্রাম, মানকর, পাত্রসাহি, মানভূম, নিষুপুর, ধ্ামনগর, খট ন- 

গর, কুলটা, শিঙ্গ।রকোণ, বালা, রশুলপুরু, নৈদাডাঙ্গ।, পুরুলিয়া,” 

শিখরভূমি, ভেদিয়া, ঘুক্ষরা ও কানো এই চবিবশটি গাঁম নিপাসী 
[ছলেন। এই সকল বণিক মিলিত হইয়া, আন্তরমানিক ১৪৬০ 

শকে সগ্তগ্রামী নামক নুতন মমাজ প্রতিষ্ঠিত করিষ্ুলন । এবং 

সেই সভায় স্থিরীকৃত হঈল ঘে, আনন্দ দন্ধের ত্রুটি নিবন্ধন ও 

শ্রীকান্ত দেও রনিল্াল পরের বন্র 2 আগ্রহেই এই আমাজের 

গ্রতি্ঠা হঈয়াছে, স্থতবাং তদবশি দ্ধ বংণেব গোষ্ঠীপ তত্ব গোপ, 

অন্তর গোষ্ঠাপতি শ্রীকান্ত দের ভূ্পু্দ গোষ্টীপতি আজাণ গার 
প্রাপ্ত 'মলিক' উপাধি সং প্রীতি, ৪ পভিলাণ ধরের গগ্র/মাণিক? 

মর্ধযাদ! প্রাপ্তি হইল। * 

কাণ্ক্রমে মরম্বতী নদী আোতোহীন হইয়া ক্রমশঃ বুঁজিয়া 

আসিতে লাগিল, সুতরাং বাণিজ্য বিষয়ে সপ্চগাঁমে 'আর তেমন 

সুবিধা হইত না| তত্রত্য বণিকৃগণ তজ্জন্ঠ ক্রম ত্রমে গঙ্গ। নদীর 

উদয় তীরস্থ অস্থিকা, কালনা, বাশবাটা, হুগলীবালী, হুগলী, চু'চুড়া 
ফরাসভাঙ্গা, প্রীরামপুর, নৈহাটা, হালিসহর, কুমারহাটি প্রত্ৃতি 
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স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন | .অনেকে পাঞুআ, ম্হানাদ, 

জিরাট, বলাগড়, দ্বারাসিনী গ্রভৃতি স্থানেও গমন করিলেন 

সপ্তগ্রাম ত্রমে শ্রীত্রট হইল। | 

কজ্জনার উল্লিখিত গুগ।কর পালের কতকগুলি বংণধর মহা-, 

নাদে বাস করিতেন । গোস্ঠীপতি শ্রীকান্ত দে মল্লিকের বংশো- 

ডুব কেহ রাঁজছা।বে কার্য করিতেন । কোন সময়ে গা কার্ষ্া 

চন স্বীয় সম্মান 

বন্ধক র।খয়া মহানাদব।নী কোন গানের নিকট হইতে খ? গ্রহণ 

গণক্ষে তাহার অ'পক অঙ্গের আবগ্তক হইগে, তিন 

করেন তদপণ ৩পব্ংশীয়ের। গে।্টীঃ 1তর মনন, "গ্রাম!ণিক? 

শেণীত্ব ? “রায়” উপাধি গ্রাথথ হলয়াছেন | 

খৃষ্টীব ১৬৯০ অব হইতে ইতরজ বণিকৃগণ কর্লিকাতায় তাহা". 

দগের বাণিজ্য স্থান প্রতিচ্। করেন, ভদবপি দিনদিন কণক।তার 

উন্নতি হহতে থাকে | বাণিজ্য স্তরে অনেক সুবর্থবণিক্ ও তন্ত- 

বাগ পুর্দোন্ স্থান একণ হহতে আসিয়া ধা তে গাগেণেন। 

কাঞ্চদাধক দুইশত বং্সর মব্যে এই স্থান এক্ষণে ভারতবর্ষের 

'গদ[ন র।জপানী হইয়াছে, এবং সপ্গুগ্রানী বথক্ সমাজও এক্ষণে 

এষ্ট স্থানে বহুল রূপে রা ৪ হয়ছে । শুদার্থ ক।ণ একত্রে 

বসতি জন্য কলিক!তা| সহর়ে দশসিণা মমাজভূপ্ত কতকগুলি বণকৃ- 

॥বংণ আদান প্রদ।ন।দ বারা সগ্ুগ্রামী সমাজের অঙ্গডত হ্ইয়। 

গিয়।ছে, এবং এক্ষণেও তাহা কতকবরূপে চণিতেছে । 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আ|মিক্ষা বা ছানাকে নকলে অপাবত্র 
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জ্ঞান করেন, সুতরাং তথায়স্সন্দেশ গ্রাস্তত হয় না, এবং দেব 

সেবাতে৭ উহার প্রয়োগ হফ' না, কিন্তু ক্ষীর বাক্ষীরের মিষ্টান্ন এ 

সকল দেশে বল প্রচলিত। স্ুবর্ধণিকৃগণ নঙ্গে আগমন করত 

“বছুদিন ধরিয়। তীহাদিগের সেই দ্বিজজনোচিত রীতি অবলম্বন 

করিয়াছিলেন । তাহার৷ এতদ্দেশীয় ক্ষীর ও ফেধী বাতাসাই মিষ্টান্ন 
বিষয়ে ব্যবহার করিতেন এবং উহা সামাছিঞ্তার শ্রেণী বিভাগে 

ব্যবহৃত হইত । সেউ বাবভার অদা।পি সপ্তগ্রামী শেণীতে বিদা 

মান 'আছে। বল্লাল সেন কতৃক নিগৃহীত হইয়া স্থবর্ণথবণকৃগণ 

তাহাদিগের বৈশ্বজনোচিত যজ্ঞোপৰীত পরিত্যাগ 'ও মাসাশৌচাদি 

শৃদ্রতাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইংলও অদ্যাপি তাহাদিগের আভা- 

শ্ভরক ও সামাজিক বিবিধ কার্যো বৈশ্ে!চিত আটার ব্যবহ।র 

দেখিতে পাওআ| যায় । যথা_ 

১1 পশ্চিমাঞ্চলের বৈশ্তগণের স্য।য ইহারা শীরামনবমা 

দিবমে রোকড় বা তেজারুতি ব্যবসায়ের নৃতন খাত! আর্ত 
করেন । 

২। পাণিগ্রহণ কালে বরকে বৈশ্ঠোচিত খিড়কিদ!ব উষ্কীষ 

পরিধান করিতে হয়, এবং স্ত্রী-আচারে দ্বিজ-জনোচিত শিলারোহণ 

ও (শ্রেণী বিশ্বেষে) ফ্রবতার| দর্শন করিতে হয়। কন্তা সম্প্রদান 

সময়ে উভয় পক্ষের গোত্র ও প্রবরেব উল্লেখ করিতে হয় । 

_ ৩। হহাদিগের পুরন্ত্রীগণ পটে গোবিন্দের পুজা! করেন, 

এবং বিষণ পূজাদিতে তাহারা স্বহস্তে লুচি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া 
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দেন। ইহারা শুদ্ধাচাঁরণী ৪ ভ'ক্তমতী বলিয়! চির প্রসিদ্ধ! | 

আ।চাব ব্যবহাবে স্থুবর্ণবণিকৃ্পণ অভাব শৌচ-পরায়ণ পরিষ্কার ও 

পরিচ্ছম ৷ , 

৪। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অধুনা স্ববর্ণোচিত বা স্বজা- 

তীয়োচিত বানণায়দি কর্মের ভূরিশঃ বিগ্লবাবস্তা ঘটিলেও স্থ্বর্ণ- 
বণিকের আধিকাংশ লোক এখন এ স্থবর্বাগিজা, কুশীদ-গ্রহণ, 

রত্বপ্রীক্ষা প্রভৃত্তি কার্ধ্য করিয়া থাকেন এবং ইহাকেই তাহার! 

জাতীয় ব্যবসায় বালয়া শীকার করেন ? অনেকেই স্বর্ণ পরীক্ষায় 

মিদ্ধহত্ত | ইঠারা ত্রজ্জন্যন হত্নাজগণের নিকট 1380167 ৪ 

1311) বণিবা পারুচিত | “বেনেশ বা “বেণিয়া” একটিও বণিক্ 

এবের গপভ্রংশ মাত্র এবং এই “বণিকৃ” শব্দও “নৈশ” শব্েরই 

নামাস্তৰ। ইহাঁদেখ কাহাকে ও নীচ দাস্য বুনি করিতে দেখা 

যায় না। 

৫| উদ্ধারণ দন্তের সমর ইচ্গারা প্রভু নিত্যানন্দের বিশেষ 

ভক্ত € গ্রিয়পান্র হয়েন। এবং তবধি ইহারা নকলেই বৈষ্ণব 

ধর্মাবলম্বী হইয়া! গোস্বামি-শিষ্য হইয়া থাকেন | হরিনাম জপ 

ইহাদিগের প্রধান ও নিতানুষ্টেষ কার্য, এবং সেই স্ধাগানে 

বিভোর হইয়। ইনার বৈষ্তাভিমানকে তুচ্ছ করিয়া আসিতেছেন। 

ইহাদের কেহ কেহ গুরূপদিষ্ট হইয়া গাঞ্রত্রী মন্ত্র৪ জপ করিয়া 

থাকেন। 

৬। বৈষ্ণব'চার প্রভাবে হুহান্দিগের বাটীর রন্ধনখালায় মাংস 
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বাঁ পলাওু' প্রবেশ করিতে পারে না। আধুনিক বিপ্রবাবস্থায় 

ব্যক্তিগত মথেচ্ছাচার থাকিলে”, ' সামাজিক পতক্তিভোজনে 

ইহা একেবারে নিষিদ্ধ | বিশেষত ত জ্্রীলোকেরা ইত স্পর্শ পর্ধ্্ত 

করেন না। ." 

৭1 ইহাদিগের সগোত্রে ও মাড়গপিণ্ডে বিবাহ 

নিষেধ । তলে এক্ষণে কেহ কেহ অগতা। এ বিষয় লজ্বন 

করিতেছেন । পু 

স্তর" শবর্ণনণিক্গণ দথেক্ছ!ঢারী বল্লাল সেনের অত্তা)চারে 

নিগীড়িত হইয়া প্রায় আট শত বর্মকাল €কেবল বৈশ্াচারের ধহি- 

রগতৃত বন্তকুত্র ধারণ ও পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণ ইন বঞ্চিত 
হইয়াছেন মার, কিন্তু ভতীম রূ্দিৎ সামাছ্গিকতা, নিত) অ।হিক 

গেব। প্রভৃতি নৈশ্ত।চারেব অন্তরঙ্গ সন্ুষ্টান সকণ এখনও তাহার! 

গালন কনিয়া আঁসিতেছেন" শতৎণ তাভাদিগের এইটি মাত্র 
বিবেচা যে, তীহারা যেনণ নিতা হবিন|ম মহামন্্ 9 তাহাদিগের 
গুরূপদিষ্ট ্থ স্ব ইষ্টমন্ধ জপ কীরয়া থাকেন, স্চাহাব সহিত তেমনই 
তাঠাদিগের বৈশ্ব সাধারণের গায়ত্রীমন্তণ জগ করা কর্তৃব্য। বৈশ্য 

গায়ত্রীর অপর নাম গোপাণগারত্রী। টহ। তাহাদিগের জা. ইষ্ট- 

মন্ত্রের বা! হরিনাম মহামন্ত্রের কেপল নে অবিরোধী, তাহা নহে, 

পরস্ত ইহ! & :কল মন্ত্রের পুষ্ট মাধক এবং নৈশ্ঠাচারের প্রধান 

আন্তরঙ্গ অনুষ্ঠঃন। একটি সমাজের সমতী বণিকৃমণ্ডলীর এঁকমত্য 

ভিন্ন পুনরায় যক্তসত্র ধারণ বা পঞ্চদশাহাশৌচ গ্রহণ সম্ভবপর 
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হয় না এবং তাহা উপধুক্ত কাল ও অবস্থা সাপেক্ষ | "কিন্ত দ্বিজ 

জনোচিত গায়ত্রী মন্ত্র জপের ঈদৃশ কোন ৰূপ বাধাই দৃষ্টিগোচর 
হয় না বণিকৃগণের অবগতির জন্ত সেই বৈশ্তগায়তত্রী মন্ত্র ও. 
তাহার অর্থ নিয়ে প্রদত্ত হইল ; যথা-_ 

ও 

কুষ্ণাঁয় বিদ্মহে, 

দামোদরায় ধীমহি, 
তন্নো বিষু প্রচোদয়াৎ, ও | 

অর্থাৎ যাহার প্রেমে আমুদয় জীব তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া 

রহিম/ছে, সই শ্রীরুষ্ণকে জানিবার জনই জ্ঞানান্শীণন, 9 ধাহার 
উদণ1ভ্যান্তব সমুদয় ব্রশমাণ্ড স্ত্রপদ্ধবদ্ শ্রীথিত হইয়া রহিয়াছে 
(সই দামোদঃক উপলন্ধ করিবার জন্যই প]ান ধারণা, এবং এতদ্ 

বিষয়ে সব্ধব্যাপী অস্তগাত। বিষণ আমাদিগকে প্রবৃত্তি গ্রদান 

করিতেছেন । 

ধএজহ্য স্থবর্ণবণিক্ মাত্রেই প্রত্যহ স্বন্্ বর্ণগত গায়ত্রী জপ, 

ইষ্টমন্ত্র জপ ও হরিনাম জপ করত স্বচ্ছন্দে স্বধম্ম রক্ষা করিতে 

পারেন, এবং তাহা হইলে তাহাদিগকে ধন্মতঃ বা অনুষ্ঠানতঃ ব্রাত্য 
স্) 

ন! পতিত হইতে হইণে না। ভারতবর্বের অন্থত্রবামী বৈশ্যগণ 

প্রত্যহ এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও সন্ধা! বন্দনাদি করিয়া থাকেন। 

ত্রমে উংক্কষ্ট অধিকারিগণ আহক মেবাকালে শান্ত্রোক্ত সমগ্র 
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বৈশ্ঠ সন্ধার অনুষ্ঠান করিতে পারেন । এবং তাহা ও প্রয়োজন 

মতে অচিরে প্রকাশিত হইবে 1 * 
কর্জন1 সমাজে কুলাচার্য৮ গোবদ্ধন মিশ্র ১৪১৪ শন্ষে যে 

পদ্ধতিতে কৌলীন্ত-বিভাগ ও মর্যাদ। সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 

উক্ত সমাজ ভঙ্গের পর “দক্ষিণরাটী” ও তাহা হইতে ক্রমে ণসপ্ত- 

গ্রামী” সমাজ প্রতিষ্ঠিত হঈলে,উক্ত কৌলীন্য-ধ্ভাগ ৪ মর্ধাদা- 

দির পদ্ধতি কালক্রমে কি%ৎ কিঞ্চিৎ পাঁরবন্তিত হইলে ০, মলে 

তাহ! প্রায় সমানই রহিয়াছে | এক্ষণে সপ্তগ্রামী সমাজের 

কৌনীন্ত-বিভাগে প্রধানতঃ এই পাঁচটি মাত্র শ্রেণী দেখা যর | 

১ম। গোঠীপতি--ইহার। মর্যাদায় ৪ ক্ষীর "(বা তন্ুল্য ৪. 

পয়সা) ২৪ ফেণী ও ১০টি সুপারি গাপ্ত হয়েন। কলিকাতা 

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নিমন্ধুণে সকলেরই স্থপারি-সংখ্য দ্বিপ্রণ, 

সুতরাং উহ। স্ত্রীপুরুষ নিমশ্রণের এক প্রকার পরিচায়ক স্বরূপ; 

কিন্ত হুগলীর রীতি এই 'নে' স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রন ভউক, বান! 

হউক, স্ুপারির মংখ্য। সর্ধদশ্ঠ দ্বিগুণ । বিবাহ ব। শ্রাদ্ধকালান 

নিমন্ত্রণে ই উক্ত প্রকার ক্ষীর ও ফেণী দ্বারা সম্ভাঁষ, ও সুপারি 

দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবারই রীতি আছে, পুজা বা অন্তান্য বিষয়ের 

নিমস্ত্রণে এই সকলের প্রয়োজন হয় না, এবং তাহাতে বিবাহাদির 

নিমন্ত্রণেব ন্যায় বাটার কর্তৃপক্ষীয়কেও নিমন্ত্রণ করণ জন্ঙ স্বয়ং 

* পরিশিষ্টে ড্র্বা | 



% [ 

[৯৫ ] 

গমন করিতে হয় না, বংশের একটি বালক দ্বার! নিমন্ত্রপই যথেষ্ট 

হয়। মভাস্থলে গোষ্ঠীপতিয সর্বাগ্রে মাল্য-চন্দন গ্রহণের অধি- 

কার ম্ঞাছে। বিধাহ ব! শ্রাদ্ধকাঞ্খন নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, 

গোষ্ঠীকে ক্ষীর ও ফেণী বিতরণ দ্বারা র্লাহাকেও মন্তাষ 

করিতে হর না,'এলৎ কন্তাদাথ কালে বরপান্রকে পাদ্যদান জন্ত' 

গাড় বাঁ মাসন জন্ত পী'ডা দান করিতে হয় না| বিবাহের 

মাঙ্গল্য বস্ত বিতরণ কালে অপর শ্রেণীঃক ইহাদিগের গৃহে কুলা 

প্রেরণ করিতে হয় 
২য়। রায়-প্রামাণিক-_ ইহার! সভাস্থলে মালা চন্দনের অগা!" 

ধিকার ভিন্ন গো্ীপাঠর আন্ত সকণ মর্যাদ! প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

৩য়! শ্রামাণিক- ইহাদিখের মর্ষটাদা ৪ ক্সীর, ২৪ ফেণী ও 

৮ স্রপারি। 

পণ | মৌলিক-ইছাদিগের মর্ষা।দা ২ ক্ষীর, ১৬ কেণা ও 

৪ সুপারি । ইদানীন্তন কোন কোন, ধংশ ৮টি স্ুপাবি গ্রাহণ 

করেন, ইঠ1 স্থির পরঠিষ্টিত হইলে ইহাদিগকে মুখা-মৌলিক 
বলিতে হয়। 

৫ম। গৌণ-মৌলিক-_ইহ।দিগের মর্ধাদ। ; ক্ষীর ১২ ফেণী 
৪ ৪ স্থপারি। 

বিবাহাদি মাঙ্গলা কার্ষ্যের নিমন্ত্রণে তৈল হরিদ্রা্দি মালল্য 

দ্রব্য এবং বস্ত্র ও তৈজস-পাত্রাদি সামাজিক বিতরণের বাবহার 
আছে। কিন্তুজ্ঞাতিবর্গকে সম্ভাষণ্দদ বিতরণের প্রথ! নাই, এবং 



২ | 

সগোত্রকে 'জুপারি পর্য্স্ত দেওআ নিষেধ । সকল গ্রকার নিমন্ত্- 

থেই একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে হখ, এই ব্রাক্ষণকে সম্ভাষী 

ব্রাঙ্মণ কহে। র ৫ 

কলিকাতা নিবাসী অধিকাংশ বণিক্গণই সাতটি দলে 

ীবভক্ত। ভূত্তপুর্ব কোন কোন ধনাচ। বাক্তি কতকগুলি ব্রাঙ্গণ 

ও কতকগুলি বণিক লইয়া এক একটি দল করিয়৷ গিয়াছেন, 

ইহাদিগের নাম “দলপতি। দলস্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জন 
কয়েক বিদ্বান ও কম্মকাগু-কুশল, ও ছুঈ এক জন সম্ভাষণ বা 
নিমন্ত্রণ কার্ষো পটু থাকেন। বর্ণিকৃগণের ক্রিয়। কার্য তন্তৎ 

দূলপতির অক্ভিভাবখকত। ও অন্ততঃ তন্তৎ দপস্থ ব্রাহ্মণগণের সেবা 

হইয়] থাকে, এবং নিমন্ত্রণ কার্দ্যও সেই সেই দলের সম্তাষী 

্রাঙ্মণগণ যোগে নিম্পাদিত হয় । অধুন! কলিকাতায় নিম্নলিখিত 

যে মাতটি দল বর্তমান আছে। এন্তৎ দলের আদিম দলপতির 

নাম এই, যথা রি 

১। স্বর্গীয় মহার!জ সুখময় রায় ও ৬ গৌরচরণ মল্লিক । 

২। ৬নীলমণি মল্লিক ও ৬ বীরনৃসিংহ মল্িক। 

৩1 ৬রামগোপাল মলিক। 

৪1 ৬রামতনু মল্লিক। 

&। ৬রামমোঞন মল্লিক (ও ভূতপুর্ব ৬রপটাদ রায়)। 

,৬। ৬স্বরূপচন্দ্র মল্িক। 

৭। ৬মতিলাল ম'লক ।* 



ষ্ 

[ ২৭ ] 

কলিকাত নিবাপী সপ্তগ্রামী বণিক্গণের ভিন্ন ভিন্ন বংশ । 

| কোলাস্টি পূর্ব্ব নিবান 
পসরা 

গোষীপতি | হুগলী । 
মৌলিক | ত্রিবেণী, হুগলী, চুঁচুড়া । 
ধ 1 হুগলী, টচুড়া। 

গৌণ মৌবিক হুগলী, টু, ফরানভাঙা, হালিসহর | 
ৃ মৌলিক ৃ র্গলীবালী, হালিসহর। 
গৌণ মৌলিক! ফরা'সডাঙ্গা ৷ 
শর | গোবিন্দপুর | 

বউ  : হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, হ|লিনহর। 
ধ্ ! ফরাসডাসা। 
তব ' হালিনহর। 

প্রমাণিক হুগলীব।লী । 
মৌলিক ' চ,চুড়া, মহানাদ। 

গৌণ চৌনিক হুগলী, চ.চডা, ফরাসডাঙ্গা। ছগলীবালী, 
শ্রীরামপুর, হা'লসর | 

বউ । চচুড়। হালিসহর, গদলপাড়া, প1ওুআ। 
শীরামপুর | 

এঁ । সপ্তগ্র।ম । 

প্রামাণিক | ফঞ্সজাড[ন। হালিস্হর। 
মৌলিক : চচুড়াঃ হা/লমহএ । 

| 

| 

ৰ 
1 
র 
| 

ৰ এ চূড়া ফরাপডাঙ্গ| | 

ংশ ূ গোত্র 

ঈদেয়-মক্তিক | গৌতম 
দেয় মল্লিক এ 
দেয় এ 
দেয় এ 

দেয় কাশ্যপ 

দেয় ধঁ 

«দেয়, ূ কপিলন্বি ৃ 
দেয় শা্ডিলা 

দেয় তরদ্|জ ' 

দেয় আলমা।ল 
সন্ত শাওলা ! 
দন্ত এ 

দত্ত এ 

দত্ত কাশ্বপ 

দত্ত মৌদ্গলা 
দত্ত কৌশল্য 

চন্দ্র মৌদ্গলা 

চক্্-মন্দিক এ 
চন এ 
আা মৌদ্গল্য 
আ।ঢা এ 
শীল-মন্লিকক গৌতম ! 
শীল এ 
শীল এ 
শীল এ 

গর প্রচলিত * দেশ শব্দটি শদেয়” শের মংক্ষিপ্ত।কার মাত্র । 

মৌলিক ; হালিসহর। 
গৌণ মৌলিক: হ।লিনহর, ফরসা, গৌড় । 
| প্রামাণিক ' চ.চুড়া। 
|. এ হুগলী, চডুড়া, ফরাসডাঙ্গ। | 

মৌলিক | হুগলী, চূড়া, সপ্তগ্রাম । 

গৌণ মৌলিক! হুগলী, চূড়া, রিনি 



| ২৮] 

বংশ | "গোত্র | কৌলীগ্ক | পূর্বব নিবাস 

শীল শালা | মৌলিক | হুগলীণ্বালী। 
ধর শাণ্ডিল্য | প্রামাণিক, ; হালিদহর। 
ধর এ মৌলিক । হালিগহর, দ্বারধাসিনী । 
ধর এ গোপণ মৌলিক, হুশলী, দ্বারবাদিনী । 
ইড়াল | মৌদ্গলা [গৌণ মৌলিক। ফরাসডাঙ্গা। « 
গাল-রায় | সাবর্ণ | প্রামাণিক | মহানাদ। 

প]ল' এ [গৌণ মৌলিক] হুগলী,হুগলীব।লী,ফর। ন্ডাঙ্গ।,হ।লিসহর 
পাইন কাশ্তপ |গৌ+* মৌলিক] হুগলাবালী । 
নন্দী এ মৌলিক | হ।লিসহর।' 
নন্দী গীণ মৌলিক হালিসহর, ফর।দাঙ্গ। আন্থিকা, কাঁলূন। 
বন্ধন এ | এ হুগলী । 
মেন স্করর্ষি « | প্রামণিক | হুগলী, হুগলীবালী 1« 

সেন এ মৌলিক "হুগলী, হুগলীবালী, চ,চূড়া, ফরাসডাঙ্গ। 
হ|লিদহর, গোবিন্দপুর । 

সেন ত্র. [গৌণ খেলিক। হুগলী, ফরাসড।্গা, হালিসহর, অন্থিকা । 

কলিকাতানিব!সী মপ্তগ্রামী-সম্ভৃক্ত দক্ষিণ শ্রেণী বণিক্গণের ভিন্ন ভিন্ন বংশ। 

দত্ত ক।শ্যপ [গৌণ মৌক! দক্ষিণ বা উতৎকলপ্রদেশ। 

আঢা মৌদ্গলা | এ শ্রদ এ এ 
ধর শ।গিলা এ এঁ এ 
দস কাশ্প এ এ এ 

দা মৌদ্গলা| এ এ এ 
লাহা | |] হর [ত্র প্র 
লেখক অপর সমাজের বণিকৃগণের এতদ্ব-স্তান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ । 



ন্বর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব । 
পুর্ববোন্ত সনক,আচ্য যে প্ায়॥সহর বর্ষ পূর্বে ত্রিশ ঘর 

স্থবর্ণ-ব্যবসায়ী আত্মীয় সমেত বঙ্গদেশে আগন্জন করিয়াছিলেন, 

সেই মনক সম্বন্ধে' কুলাচার্ধ্য কারিকার্দি পুস্তকে এইরূপ লিখি 

আছে ১৮ * ্ 

“জাতা স্ত্রযো যে কুশলমস্ত পুনত্রা* 

বাণিজ্যকারী সনক সত হেয়ঃ | 

আসীন্মণে স্তেযু সনাত্তনে! বৈ 
ৰ গন্ধা(দি-সৃত্য সনৎকুমারঃ ॥”* 

অর্থাৎ_-কুশলের তিন পুত্রের মধ্যে সনক কনক-বাবসায়ী, সন্া- 

তন মণি বাবসায়ী এবং সনৎকুমার গন্ধপ্রবা-ব্যবসায়ী ছিলেন |" 

কনক-ব্যবসায় জন্ত সনক স্বদেশে ( অযোধাাস্তর্গত রামগড় 

নামক স্থানে) কনকক্ষেত্রী বলিয়া! ্জীভিহিত হুইতেন, তাহার 

ভার্ধ্যার নাম বরাঁটিক। ছিল, এবংুনি বৈশ্ঠকুল সম্ভূত ছিলেন 
যথা__ 

“সনকঃ কনকক্ষেত্রী, তন্ত ভার্ধ্য1 বরাটি ক1” 

“য! পদ্মগন্ধাজ-স্ুবর্ণ-বর্ণা 
বরাটিক1 হইস্তে, সনকশ্চ য স্তৌ। 

জাযাপতী বৈশ্ুকুলে হি জাতৌ, ঁ 
শ্রী-মাধবৌ বুদ্িকুলে যথ! হহস্তাম্ ॥» 
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অর্থাৎ_-সনক কনকক্ষেত্রী আগ্যাযুক্ত ছিলেন, এবং বরাটিকা 
নায়ী তাহার ভার্ধয/ ছিল, সেই যে সনক, ও তাহার যে 

পদ্মগন্ধা ও হ্বর্ণবর্ণা পত্বী 'বরাটক।, তাহারু। বৃঝ্িকুলে রাধা- 

মাধবের ন্যায়, বৈহকুলে দম্পতীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

্ পকনকক্ষেত্রী” আখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাথ্যা পাওআ। 

যায়; যথ1-- - 

“পূর্ববন্মিন কালে এতেযাঃ সুবর্ণ -ৰণজ! মাদি-পুকষেো বরেণ্যঃ / 

সব্বগুণাকরঃ সনক-নামা কনকক্ষেত্রী এক আমাঁৎ। কনকস্ত 

ক্ষেত্রং বিদ্যতে যন্ত, স তথা । যথ। কৃঘকন্ত ক্ষেত্র কর্ষণাদিন। 

“ক্ষেত্রী” মংজ্ঞ', তথ! হিরণ্যরূপ-ক্ষেত্র-ব্যবহথারেণ কনকক্ষেতীতি 
সংজ্ঞ! |” 

অর্থাৎ পূর্বকালে এই সকল ন্থবর্ণ-বণিকের আদিপুরুষ বরণীর 
ও সর্বগুণাকর সনক নাক একন্পন কনকক্ষেত্রা ছিলেন। 

কনকের ক্ষেএ ছিল বণিয়! স্টাহার কণক:ক্ষত্রী আখ্যা হইয়াছিণ। 

যেমন ক্ষেত্রকর্ষণাদি জন্য কৃধককে ক্ষেত্রী বল! বায়, সেইব্নূপ 

হিরণ্য বা কনকরূপ ক্ষেত্র ব্যবহার জন্ত তাহারও কনকক্ষেত্রী 

নাম হইয়াছিল । 

সনক আটঢ্য ত্বগণ সহিত বঙ্গাধিপতি আদিশুরের রাজ্যে 

বসতি করিলে তাহাদিগের বাণিজ্য গ্রাভাবে ত্বরায় সে স্থান সমুদ্ধি 

সম্পন্ন হয়া উঠে। এবং নৃপতি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ চিকীধু হইলে, 
সনকেরই পরামশে তিনি কান্তকুঞ্জ হইতে পঞ্চঞজন বেদজ্ঞ সাগ্রিক 
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যজ্ঞনিপুণ ও বাক্সিদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, স্বরাজ সদৃত্র। বণ 

৪ সঙ্গে কায়স্তের অধিষ্ঠান করান।,এই সকল কারণে সন্তষ্ট হইয়। 

আিশুর সনকের সম্মান বৃদ্ধি জন্ত ধ্ঠাহাকে যে তাত্রকলক উপ- 

হার প্রদান করেন, তাহাতে এই শ্লোকটি খোদত থাকে, ষথ,_ 

“জর্ণ-ৰাণিজ্যকারিত্ব। দত্রস্থিত-বিশাং ময1। 
স্থবর্ণঘ ণিগিত্যাথ্য। দত্ত| সম্মরন বৃদ্ধযে |” 

উঅর্থাৎ__ এই স্থানবাসরু বৈশ্তগণের স্বর্ণ বাঁণিজ্য করণ জন্য তাহা" 

দিগের শম্মানবৃদ্ধি হেতু শামি তাহাদিগকে “ন্থরর্ণবণিক্” আখ্যা 

প্রদান করিণান। সেই অবধি তাহাদিগের বামস্থানেরও নম 

ুবর্ণগ্রাম” হর্ন | ১৪ 
অনন্তর সার্ধশতাধিক বর্ষ পরে বল্লালসেনের রাজত্বকালে 

স্থবর্ণবণিকৃগণের মহিত তাহার গিরোধ জান্মবার বে কয়েকটি কারণ 

উল্লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্ত তিনি ক্রোধ ইহয়। সভামধ্যে যে 

কঠেো প্রতিজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করিগাছিলৈন, গোপাল ভট্ট বিরাচত 

বল্লাণ চরিত গ্রন্থে তাহা এইরূপ পিীবদ্ধ আছে ; ) বথা-_- 

“যদি ছুঃশীলান্ হিরণ)বণিজে। ইধ্ম-জ।তীষানাং মধ্যে নস 

গণযিধামি, বললভানন্দন্ত ছররাআ্মনঃ সমুচিতদওনিনানং ন করি 

্যামি, « * তদা গো বান্ধণ-মেষদাদি ঘাতেম নানি পাহকানি 

ভবিতবামি, তানি মে ভাবষ্যগ্তীত। আন্ধরাজস্ত শত-পুক্র- 

বিনাশাষ ভীমসেনে যাদ্রশীৎ প্রতিজ্ঞ মকরোৎ, এতেষাং সব্থন্ধে 

প্রতিজ্ঞা মে তাদুশী জ্ঞাতব্য। |” 
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অর্থাৎ, আমি যদি দুষ্ট-স্বভাব ন্ুবর্ণবণিক্গণকে নীচ জাতীয় 

মধ্যে গণন। ন। করি এবং ঢরাত্মা বল্পভানন্দকে সমুচিত দণ্ড"ৰধান 

ন। করি, তাহ! হইলে গে! ব্রাহ্মণ নাধ্যাদি হত্যায় যে যে 'পাতক 

হয়ঃ আমার তাহাই হুউবে। থৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বিনাশে ভীম- 

সেনের প্রতিজ্ঞ! যদ্তরপ, এই স্তবর্ণবণিক্ সম্বন্থে আমারও গ্রতিক্তা 

তন্্রপ দৃঢ় জানিবে। : 

আনন্দ ভষ্ট কৃত বল্লাল চরিতেও তাহা এইরূপ লি-খত্ত- 
আছে; যথ।-- 

“যদ দাস্তিকান্ স্বর্ণান বণিজঃ শুদ্রত্বে ন পাতিষিষ্যামি, 

বল্লভচন্দ্র-সৌদাগিরস্ত ছুরাত্মন! দণ্ড ন বিধাস্তামি তদা 
গে-বাক্ণ-ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে 

ভবিষ্যন্তীতি। ধার্তরাষ্্রাণাং বিনাশীয ভীমসেনেন যাদৃশং শপথঃ 
কৃত, এতেষাং পাতনায শপথো মে তাদখো জ্ঞাতব্যঃ |” অর্থাৎ, 

যদি দাস্তিক স্থবর্ণ বণিকৃগণকে শুদ্র বলিয়। পতিত ন! করি, এবং 

যদি ছুরাত্ম। বল্পভচন্ত্র দৌদীগরের দণ্ড বিধান ন। করি, তাহা হইলে 

গো ব্রাহ্মণ হত্যায় যে সকল পাতক হয়, তাহাই আমার হইবে । 

''সুতরা্ট্-পুত্রগণের বিনাশ জন্য ভীমসেনের শপথ যাদশ ছিল, ইহা- 

দিগকে পতিত করিবার জন্ত আমারও শপথ তাদৃশ দৃঢ় জানিবে। 
স্মুতরাং গুতিপন্ন হইতেছে, যে স্বর্ণ বণিক জাতি এপর্যযস্ত নীচ 

ব*্ুদ্র জাতি বলিয়! পরিগণিত হয় নাই, এবং বল্লালসেনের উত্তমর্ণ 

ধনাট্য বল্পভানন্দ পুনঃ পুনঃ তাহাকে খণদাংন অস্বীককুত হইলে, 



| ৩৩ ] 

বল্লভানন্দের প্রতি বল্লালসেনের ক্রোধ ও ঈর্ঘ! সমধিক হইক়াছিল।” 
কাঁঞ্চত আছে, বে বাঁজ! তাহাব পুর্বা-গৃহীত ছুই বাবের খণ পবি' 
শোধ কবেন নাই, দণুচ্ছলে তাহাগণঅপলাপ করিয়াছিলেন; এবং 
সেই সুত্রে বাজ ভাগারে গচ্ছিত বণিকৃগণের বিবাদহেতুক অনেক, 
ধ্নসম্পত্তি (তনি আত্মসাৎ কবিয়াছিলেন। তৎসম্ন্ধে বল্লাল-চবিত 

গন্থে দেখা যায়ঃ যে তিনি 

“৬ * *.* জহাব বণিজাং ৰলাৎ। 

ব্যবহাবে ধৃতং বস্ত কেযাঞ্চিৎ ক্রোশতামপি ॥% 

'আনন্দত্ট বত "্বল্লাল চবিত" মুদ্রিত হয় নাই, এসিয়ািক্ 

সোসাইটি ও্পংস্কত কলেজে যে হইখানি ভত্তলাপি গ্রন্থ ছিল, 
তাহা এক্ষণে আব ওথায় নাই। তাহাবই কোন খানি অবলঘম 

কবিষ। পবলোকগত নিমাইচাদ শীল মহাশয় “নুবর্ণবণিক্* নামক 

পুস্তক প্রণষন কবেম, এবং তাহাব ১৫৪ হইতে ১৪৮ পৃীয় উত্ত 

্রীন্থেব কিম্নদংশ অবিকল অনুবাদ কবিয়াছেন। তথায় উল্লিখিত 

আছে যে, বললালসেন তাহাব এই ইুভিসন্ধি সংসাধন জন্ত ছল 
পূর্বক সন্থিপ্রা ও জ্ুপ নামক ছুইটি ধূর্ত ত্রান্ষণ!পসদ দ্বারা 
শ্রীবিন্দপহিনী নামক একটি বণিকৃকে স্বর্ণ গোহত]), ও নৃপগ্থয়, 
পোতাদাব নামক অন্ধ একটি বণিকৃকে স্বর্ণস্তের অপরাধে অঙি- 

মুক্ত করাইয়া নাক্রোশে সমগ্র সুবর্পবণিকের প্রতি এই দণ্ডাজ! 
প্রচার করেন , বা" 

প্থার্যাবধি ক্রিখাহীনানাং বশিজাং বন্জোপবীতন্ধারণুং যথদি॥, 
পক 
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এতেষাং ক্রিযাভাবাৎ শুদ্রত্বং জাতম্। অন্োহদ্য পর্যাস্তং এতে 

ৰণিজঃ শু্1ঃ, এতেষাং শুদ্রবৎ ক্রিধাদিকং ভবিষ্যতি। বিশ্বে 

সত স্র্ণৰণিজঃ সর্ব গোস্তেখ। গোহত্যাকারিণশ্চ, তদেতে অদ্য- 

পর্য্যস্তং পতিতাঃ, শিষ্টে রগ্রাহথাঃ। এটৈতঃ সহু যে ভোজন-বির- 

গৈকাসনাক্রমণ-যজন-পংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যস্তি,। তেহুপি 

পতিতা ভবিষ্যস্তি। অত স্তদ্বাজকানাং ৰাক্ষণানাঞ্চ অদা- 
প্রভৃতি পাতিত্যম্।” মা 

অর্থাৎ, অদ্য হইতে ক্রিয়াহীন বণিকৃগণের যজ্ঞোপবীত ধারর্ণ 

করা বৃথা, ক্রিয়াহীনত। প্রযুক্ত ইহাদিগের শুদ্রত্ব ঘটল। অতএব 

অদ্যাবধি এই বণিকৃগণ শৃদ্র হইণ | এবং ইহাদিণব্ ক্রিয়া কর্ম 
শৃত্রের ম্তায় হইবে। বিশেষতঃ, স্ুবর্ণবণিকৃ সকলে গোচৌর ও 

গোহতগাকারী, স্থতরাং অদ্যাবধি ইহারা পতিত ও শিষ্ট জনের 
অশ্রীহা হইল! যাহার! ইহাদিগের সহিত একত্র ভোজন, বিহার, 
একাসনে উপবেশন, যজন, পংস্তি ভোজনাদি করিবে, তাহারাও 

পতিত হইবে। অতএব ইহাদের যাজক ব্রাঙ্গণগণের অদ্যাবধি 

,পাতিত্য হইল. 

অধুন! অনেক ষত্বে আনন্দভট্ট্রের রচিত বল্লাল-চরিতের ছুইখওড 

হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে একথানি প্রায় ২০০ বর্ষ পূর্বে 
ও.অপর খানি ১০০ বর্ধাধিক কালে লিখিত | এই দ্রইখানি গ্রন্থে 
ও গোপালভট্ট প্রণীত মুদ্রান্কিত বল্লাল-চরিতে বল্লালসেনের দণ্ডান্ঞ। 
পূর্বোক্ত ভাবেই লিখিত আছ্ে। সম্প্রতি আননদভষ্ট রচিত বল্লাল- 
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চরিতও মুদ্রিত হইয়াছে । উহাতে উল্লেখ আছে, বে বল্নাল সেন 
ুষৃহীত খণ পরিশোধ ন1 করিয়া পুনরায় খণ গ্রার্থন! করিলে, 
বল্লভাশন্দ ক্ষুব্ধ € বিরক্ত হইয় রাজা চরিত্র ও ব্যবন্কারকে নিন্দ। 

করেন, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার জাতিরও উল্লেখ করেন, ঘে 

“ক্ষেবত্রিযং ভগবস্তক্ত মথব মুষলং ধনুঃ। 
ন বেএইপি পুরুষঃ কর্ত।ং কদাচিত্তবতি গুভূঃ ॥৮ 

“অর্থাৎ, কেহই ঞ্ঞত্রিয় বা বৈদ্যকে ভগবনতকত করিতে, অথব। 

মুষল দওকে ধন্থুক করিতে পারে না। ক্ষত্রিয় শব বৈদ্যার্থক, 

যথ৷ মেদ্িনী অভিধানে লক্ষণার্থে দেখ। যায়, যে , 

“ক্ষেত্রিযং ক্ষেত্রজ-তৃণে পরদেহ-চিকিসযোঃ | 

পরদাররতাইদাসারোগযোঃ ক্ষেভ্সিযঃ পুমান্ ॥৮ 

ইহাতে এই গ্রাতিপন্ন হইতেছে, যে স্থবর্ণবণিক্গণ এ পর্য্যন্ত 
শুদ্রাপেক্ষা উচ্চবর্ণ ও যজ্জোপবীতধ|রী,বৈশ্ত ছিলেন। এবং 

দুইটি বিশেষ বাক্তিকে ছল পূর্বক গ্বরার্ী করিয়! সমুদয় স্থবর্ণ- 

বণিক জাতিকে নির্যান্তন করা হইল। ইহ! কতটা যুক্ি-মঙ্গত ' 

ব। শান্ত্র-সঙ্গত ব! ধ্্ব-সঙ্গত তাহ। সহৃদয় ব্যক্তিরই বিবেচ্য। ৭ 

কুলাচার্যয গোপালভট্ট বল্লালসেনের সমসাময়িক ও শিক্ষক 
ছিলেন। প্বল্পলচরিত” নামক গ্রন্থ গ্রণয়নে তিনি প্রথমে লিখি- 

য়াছেন, যে ্ 

দঞ্। ক গা ঈ ভূপশ্বলাল'দেশত2 |. 
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সর্বেষাং কুল-সংবাদ-গোত্র-বংশ ক্রমান্বিতম্। 
বল্লাল-চরিতাখ্যং তদ্্রাজ্জচরিত 'সুচযতে ॥* 

অর্থাৎ, নৃপতি বল্লালসেনের আদেশ মতে সর্ব বর্ণের কুতৃত্তাস্ত 

গোত্র এবং বংশ-ধিস্তার বিশিষ্ট “বল্লালচরিত” নামক সেই রাজার 
জীবন বৃত্তান্ত বল! যাইতেছে । 

এবং শেষে লিখিয়াছেন, যে 

"গোপালভট্ট নায। তদ্রাজস্ত শিক্ষকেণ চ। 

অন্ত রাজ্ঞঃ প্রলাদীর্থং মুষত্বেনাহর্িতং মা ॥” 

অর্থাৎ, গোপালভষ্ট নাম! আমি উক্ত রাজার শিক্ষক, তাহার 

সস্তোষের জঙ্ যত্তু পূর্বক এই গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ "ক্ধবলাম |" 

বল্লালের প্রসন্নত! লাভ করাই গোঁপালভভ্টরের গ্রধান উদ্দেশ 
ছিল, স্থতরাং সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে তিনি শ্বরচিত সেই পুস্তকের 

স্থানে স্থানে এই এই লিখিয়াচ্ছেন, যথা 

"ল্থবর্ণ-ৰণিজে। রানে ছুঃশীল! ধন-গর্বিতাঃ। 

কুর্বস্তি ন্ম দ্বিজাতীনাংপ্রীজ্ঞশ্চ মান-লাঘবম্ ॥ 

ততঃ সংক্রুদ্ধে। মঙিমান্ ছর্ব ত-দমনোভ্তমঃ। 

বভূব বত্ববাংন্তেষাং শাসনাষ হৃপোত্তমঃ | 

স্ববর্ণ-বণিজাং স্বামী বল্পভানন্দ-নামকঃ | 

আসীদ হটে! ধনশ্রেষ্ে! রাজদ্রো হী চ গর্ধবিতঃ ॥ 

তৎনকাশং ততো! দ্ূতে। রাজ্ঞ। তেন চ প্রেবিতঃ। 
শাসন-পত্র-দানেন বশীঞরণ মিচ্ছৃত! ॥ 
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অর্থাৎ, বল্লালসেনের রাজ্যে ছষ্ট-স্থভাব স্বর্ণবণিকের| ধনহেতু 
হত হইয়। ব্রাহ্মণগণের ও রাজারপ্র্মানহানি করিতে লাগিল। 

তাহাতে ছষ্টদমন-নিপুণ বুদ্ধিমান্ নৃপবর অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া তাহা- 

দিগের শাসনের, জন যন্্বান্ হইলেন। বল্পভানন। নামে নুর 
বণিকৃদ্িগের এক ছৃষ্ট-স্বভাব অধিনায়ক' অত্যন্ত ধনী হওআতে 

গর্বিত হইয়! রাঁজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাতে বল্লাল রাজ 

তপরাসন পত্র দ্বার! তাহুক বশীভূত করিতে ইচ্ছা! করিয়া তাহার 
নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

“থে স্র্ণযধীং যত্তে দদৌ বিগ্রাঘ তপত্িঃ 
স| চ্র্ণমবী ধেনু শ্ছেদনে* পতিতা স্ততঃ 

ছন্ন! বহিষ্কৃত! রাজা স্বর্ণানাং ৰণিজঃ কচিৎ |” 

অর্থাৎ, বল্লাল ভূগতি য্তে এক ব্রাক্ষণকে হ্বর্ণময়ী ধেম্ুদান 

করিয়াছিলেন; পরে কোন স্থানবাসী সুবর্ণবণিকৃগণ সেই যে 
স্বণমররী ধেনু, তাহাকে ছেদন করাত পতিত হইয়া, রাক্জকর্তৃক 
ছিন্ন ভিন্ন ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল । 

আনন্দতট্টরচিত বল্লালচরিতে এই সার্ধ শ্লোকটি কিঞ্চিৎ 

পরিবর্তিত ভাবে দেখ! যায়, যথা-_ 

দধেন্ুং ম্বর্ণমীং ষজ্তে বিপ্রেভ)ঃ প্রদদৌ নৃপঃ | 
ধেনো স্তহ্যাঃ ্বর্ণমধ্যা শ্ছেদনে পতিতো ইভবৎ ॥ 

ততে। নির্ধাসিতো রাজ! বশ্চন তুর্ণকারকঃ 1” 

অর্থাৎ, নরপতি যপ্তে ্রাঙ্মণগণকে একট সবরণময়ী ধেছ্ধু দাঁন 
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করিয়াছিলেন, সেই হ্বর্ণময়ী ধেন্থুকে ছেদন করিয়৷ কোন ্বর্ণকার 

পতিত হয় এবং রাজ। তাহাং্ক নির্বাসিত করেন। | 

_.. *অনাচারান্ত, বৈশ্ত। যে ৰণিজ্জঃ শৃদ্রবৎণকলৌ |. 
« অর্থাৎ, যে বণিকেরা (পুর্বে) বৈশ্ত ছিল, আচার দুষ্ট হওআতে 
এক্ষণে এই কলিকাঁলে তাহার! শুর্রের ন্যায় হইয়া! পড়িয়াছে । - 

বল্লালচরিত রচয়িত! গোঁপালভট্রের বংশজাঁত তদীয় উত্তর 

পুক্রষ উক্ত আনন্দভট্র বল্পমলসেনের মৃতু” ৪৭২ বর্ষ পরে $" 

পুস্তকের পরিশিষ্ট রচনা করেন, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি প্রথমেই 

লিখিয়াছেন, যে, | 

“অসম্পূর্ণধণ বল্লাল চরিত যন্ত, বর্ণিতম্ । 

গোপালভট্টেন রাজ-দণ্ডশঙ্কি ত-চেতস! ॥ 

সেন-বংশধরে! রাজ। বল্লাসে। নাম বিআ্তঃ | 

ংক্ষেপেণ তদিদানীং চরিতং রচিতং ময় ॥” 

অর্থাৎ, গোপালভট্র রাজুদণ ভয়ে ভীতচিত্ত হুইয়। ষে অসম্পূর্ণ 

বল্লালচরিত বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষ'ণ আমি সেই বিখ্যাত সেন 

বংশীয় বল্লাল রাগ্তার চরিত সংক্ষেপে রচনা করিতেছি । 
 স্থতরাং গোপালভট্টের রচনায় বল্লালের প্রত চরিত্রের বিশুদ্ধ 
পরিচয় পাওঅ। কিছু তুর্ঘট, এবং ন্বর্ণবণিক্ সন্বন্ধে তিনি যাহা 

লিখিয়াছেন, তাহাও, তাহারই মতে, দ্্বর্বণিকের উপর জাত- 

ক্রোধ রাজার শ্রীতি ্রদানার্থ মান্র_ও তাহার সন্তোষ ভাজন 

হইবার অন্ত । কিন্তু ব্লালসেনের মৃত্যুর পর আনন্দতট্্রের সে 

সহি 
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প্রকার রাজভীতি ব! রাজ প্রসাদনাকাজ্কার কোন কারণ ছিল না। 

বং তিনি তাহার পূর্ব পিতৃপুরত্ব অপেক্ষা অনেকটা! শ্বাধীন 
ও পরিশ্তদ্ধ ভাবে পিখিগ়াছিলেন ৷ উক্ত পরিশিষ্টে বল্লালের স্বভাব 

ও চরিত্র স্তবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, যে 

শিশ্চিতং জারজঃ সো হপি দুষবন্্ মন্দবী শ্চ বৈ। 

চগ্ডাল-উম-কন্তাদৌ রতো হী সাধু-পীডকঃ। 
পরশ্্রী-কাতণেে দ্রোহী পর-রাজ্য-ধনেষু চ॥” 

অর্থাৎ, তিনি নিশ্চয়ই জারজ, হু্ষম্মান্বিত, মন্াবুদ্ধি, চণ্ডাল 

ডেম গা ( নীচ জাতীয় ) কষ্ঠাতে আসন, সাধু ব্যক্রিদিগের 

'পাঁড়াদায়ক, ্ রপ্রীকা তর, এবং* পররাজ্য ও পরধন অপহারক 

ছিলেন । : 

স্বরচিত বল্লালচরিতে তিনি লাখয়াছেন ১-- 

"প্রভূশ্চ যৌবনস্থোহপি তশ্থি্নাসাদ্বিবেকত| | 
নাহহারি ৰাঙ্ধণী কন্তা কম্ুচিদপি ভৃতুজ। ॥ 
কামাচারোহপি দৃপ্তোহপি স প্রিষঙ্কর কিন্কর। 

কদাচিচ্চ পরস্ত্রীণাং জারত্বং নাংকরোনু,পঃ ॥ 

অসেবি চাগ্ডাল-কন্ত। রাঁজ্ঞ। দ্বাদশ-বাধিকী | 

নটা-কন্তা চ সিদ্ধার্থ পাষওড-মত্বর্তিনা ॥ 
যাবল্লাসাদ্ ভট্টপাদৈ রুপদিষ্টে! মহীপতিঃ |" 

ভাবছ স কৃতবান্ কর্ণ তত্তৎ সঙ্জন-গহিতম্ ॥” 

অর্থাৎ, তিনি যৌবনকালে গ্রতৃত্ব বশতঃ . ধিবেবশুন্ত ছিলেন, 
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কিন্ত কখন ব্রাঙ্গণীহরণ করেন নাই। তিনি বথেচ্ছাচারী ও 

গর্বিত স্বভাব ছিলেন, কিন্তৃক্বীয় পরিজন ও কি্করগণকে ?রি- 
তুষ্ট রাখিতেন, তাহাদ্দিগের গণের প্রতি তীহার কটাক্ষ ছিল 

না । তিনি পাষও 'মতবর্তী হইয়! কেবল ভ্বাদশ-বাধিকী চণ্ডালিনী 

নটা প্রভৃতি নীচ জাতীয় কন্তায় রত থাকিতেন | যতদিন সিংহ- 

গিরি নামক ভট্টপাদের নিকট, উপদিষ্ট না হইয়াছিলেন, ততদিন 

তিনি এইরূপ সঙ্জন বিগহিত কার্ধট করিতেন: আবার আঁর এক / 

স্থানে উল্লেখ আছে *্চম্মার কোরি তনয়া”। অর্থাৎ, একটি 

চামার কোরি -কন্তাকে তিনি বিবাহ করেন। . র 

মণিপুরের যুদ্ধ ও স্থবর্ণবণিকের গুঁতি বাবহার 'স্বন্ধে তিনি 
উক্ত পরিশিষ্টে লিখিয়াঁচেন, 

তত শ্চকার বিদ্রোহং মণিপুর-পতিং শ্রুতি । 

মানহীনে! বভূবাহত স্তাডিত শচ গণৈঃ সহ । 

অতন্ত সমরং ঘোরং চকার হি পুন: পুনঃ ॥ 

যুদ্ধ-ব্য-নিমিত্বং তদভূপতি: সেন-বংশজঃ | 

বল্পভানন্দ আদ্যাচ্চ জগ্রাহ বিপুলং খণম্ ॥ 

পুনঃ পুন খণং তন্মাদ্ যযাচে মন্দধী রসৌ । 

তন্ত গ্রতারণাং জঞাত্বা ন দদে৷ স ৰণিক্ পুনঃ ॥ 
ইদ্দং হিকাঁরণং যন্ম।দ্ বণিগ্জাতিং প্রতি প্রভূঃ | 

* জ্রুদ্ধে! ভূত্বা! স বল্লাল শ্চকার জাতি-পাতনম্ ॥ 

“অর্থাৎ, পরে তিনি মণিপুরের রাজার সহিত বিদ্রোহ করিয়া- 
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ছিলেন; তাহাতে সদলে তাড়িত হ্ইয়! অপমানিত হয়েন। 

এইভীষ্্য (তাহার সহিত) পুনঃ পুনঃ ভ্বুয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

সেই সকল যুদ্ধে ব্যঞ্জের জন্য সেই চি সজল বল্লাল রাজ! (স্বর্ণ 

বণিক্ কুবজা'ত) বল্লভানন্দ আট্যের নিকট হইতে প্রভৃত খণ গ্রহণ, 
করেন। সেই মন্দবুদ্ধি রাজ] বল্পতানন্দের নিকট হইতে পুনঃ 

পুনঃ খণ গ্রার্থন| ক€রয়াছিলেন, শ্রকন্ত সেই বণিক তীহার 

প্রতারণা বুঝিতে পুরি! পুনরায় খণ দীন করেন নাই। এই. 
কারণ বশতঃই সেই বল্লাল রাজ! ( সুব্্ণ-) বণিক্ জাতির শ্রাতি 

ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাদের জাতিপাত করিয়াছিলেন । 
এতদ্বিষয়প্তদ্রচিত বল্লালচররিতের উত্তর খণ্ডে দ্বিতীয় ও 

ত্রয়োবিংশ অধায়ে সবিশেষ বর্ণিত আছে। যাহ! হউক এতাবদু 

দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বল্লাল সেনের সেই দণ্ডাজ্ঞ!- 

কাল পর্য্যস্ত স্বর্ণবণিক্গণ বৈশ্বা বলিয়াই এতদ্দেশে প্রখ্যাত 

ছিলেন, এবং তাহার! অবাধে স্বীয় বত দ্বিজ-জনোচিত যক্তনুত্র 

কারণ পঞ্চদশাহাশৌচ গ্রহণ গ্রভৃতি বাঁছর, এবং বেদাধ্যয়ন সন্ধ]- 

বন্দনা, গার, বাণিজা, কুসীদাদান প্রভৃতি বৈস্তোচিতৎ 

অন্তরঙ্গ বাবহাঁর ও কার্ধা সকল করিতেন। কিন্তু উত্ত দণ্ডাজ্ঞাক্ 
পর হইতেই তীহার! যজ্ঞন্তত্র ধারণ, পঞ্চদশাহাঁশৌচ প্রাহণ 

প্রভৃতি বহিরজজগ আচার ব্যবহার হইতে বলপূর্ববক, বঞ্চিত হইয়া, 

বাহো এই প্রায় আট শত বর্ষ কাল শুদ্্রভাবাপর হইয়াছেন । 

এতন্লিবন্ধন অনেকেরই এই সংস্কার হইয়াছে, যে বদেশে আর 
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বৈশ্তবর্ণ কেহ দাই। অন্ত বহুতর জাতি থাকিলেও এক্ষণে এখানে 

হিন্দু-লমাজ বৈশ্বশূন্য! » 

এতৎ সম্বন্ধে কলিকাতরি সংগ্কৃত কলেজ্জের ভূতপুর্ধ স্বৃতি- 

শান্সাধ্যাপক ও বন্ছবিধ ম্মার্ত-পুস্তক প্রকাশক পরলোকগত 

মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্জ্র শিরোমণি মহাশয় মন্ধু সংহিতার সপ্তম 

অধাায়ের ১২৭,১৩০ ও ১১ শ্লোকের ব্যাখা।য় এহ প্রকার 

বলিয়াছেন । | ] 

“বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহ! কনদুর হইতে 
আনীত, পাথেয় ব্যয় এবং তাহ। চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ 
নিমিভ যে বাঁয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়ী এবং ডজ্জন্/ 

যৃত বায় ধরিয়া, তদতিরিক্তে যাহ। লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে 

বাণিজ্য দ্রব্যার্দির উপর বণিকৃদিগের নিকট হইতে রাজ! কর 

লইবেন। ১২৭ শ্লোক-সাকাঞ্জ ১৩০ শ্লোকে 'পশু-হিরপ্য” শব 

গুয়োগ দৃষ্টে বোধ হইতেে, যে এতদদেশে বণিক্ পদে সুবর্থবণিক্, 

পশ্চিম গ্রাদেশে আই্র-বণিক্, এবং ১৩১ ক্্োকে গন্ধ-গঁষধি' গ্রভৃতি 
“বৰ দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, থে বজদেশে গ্রবপিক্ও বণিক্ 
স্শর্ী প্রতীত। অন্যথা, “এতদেশে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় শূদ্র এই তিন 
বর্থ আছে, বশিক্ রি অর্থাৎ বৈশ্তবর্ণের অত্যন্তাভাব* ইহ। বল। 

অতি অসম্ভব হন।” ' 

'এতজেশের স্থবর্ণবণিক্ গণের বৈশ্তত্ব সম্বন্ধে উক্ত মহামহো- 

পাধ্যা় স-সরঘইতার আরও তিনটি ক্লোকের ব্যাধ্যায় এই এই 
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বিবৃতি করিয়াছেন ; যথা-_ অষ্টম অধ্যায়ের ৮৮ প্লোকে-_প্যদি 

বসাক হয়, তবে তাহাকে 'তুর্ী বল” এই মাত্র উচ্চারণ 

করিয়। ( রাজ! ) সাক্ষা জিজ্ঞাস! করিবেন; আর ক্ষত্রিয়কে “সত্য 

বল” এই শঙ্ব উচ্চারণ করিয়া সাক্ষ্য প্রশ্ন করিবেন ; “গো ত্রীহাদি 
বীজ ও স্বর্ণের চৌর্ধেততে যে পাপ স্পর্শে, যদি মিথ্যা কহ, তবে 
তোমার সেই পাপ হইবে স্থবর্ণবণিক্ প্রভৃতি বৈষ্যগণকে এইরূপে 

'ঘসাক্ষা প্রশ্ন করিবেনখু * * * * * % রঙ ক 

উক্ত অধ্যায়ের ৪১০ শ্লোকে-_“ন্বর্ণবণিক প্রভৃতি বৈশ্ত- 

দিগকে বাণিজ্ঞয ও ধনাদির বৃদ্ধি এবং কুষি গবাদিপণ্ু-রক্ষণ 

কারধ্য করাইবেন। দাস্ত বারধয শু্রকে করাইবেনণ তাৎপর্য, . 

ইহার! না করিলে রাজ! দণ্ড করিবেন ।” রঃ 
এবং দশম অধ্যায়ের ১১৫ শ্লোকে--“দায়__পিত্রাদি-ক্রমায়াত 

ধনলাভ, নিধ্যাদি অথবা মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন ও ক্রয়লন্ধ, 

এই তিন প্রকার ধন চারি বর্ণেরই ধর্ম; জয় এবং দণ্-লন্ধ ধন 

কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম ; ধ্যান বৃদ্ধি এবং ক্ষ ও-বাঁণজা- 

লন্ধ ধন স্থবর্ণাদি বণিকৃজাতির পক্ষে শ্রেষ্ট; ত্রাঙ্গণের ধন্য সৎ” 

প্রতিগ্রহ। * * *%” থ 

উল্লিখিত হইয়াছে, যে স্ব্ণবণিক্গণের শ্রুতি বল্লাল সেন 

ৃপতির কঠোর দপ্ডান্তার পর রাজ-প্রসন্নতা লাভার্থ অনেকেই 
গোপালভট্রের অনুসরণে ইহাদিগকে ত্বণা ও নিন্দা করিতে 
অভ্যাস করিল, এবং তঙ্জন্ত অনেঞ্ধ কাল্পনিক ও অবাচ্য প্রব- 
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চনেরও স্থৃঙ্টি হইতে লাগিল। এই ময় হইতে অনেকগুলি 

আধুনিক ও নিষ্ীক শান্তরছ্েও স্থবর্ণবণিকের প্রুতি অব্য্। ও 

গ্লানিহুচক, অথচ অনেকন্থললে পর্ব্বাপর অসম্বন্ধ বক্ষ্যমাণ কতক- 

গুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সে সকল প্লোক স্দ্ধেও উক্ত 

মহামঞোপাধ্যায় মহাশয় মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ১২০ 

ংখ/ক ল্লোকের বাাখ্যায় এঈ এই কহিয়াছেন ) ষথা, 

পচ *% বৈশ্যবর্ণের নিকট হইতে সামহুন্াতঃ ধান্াদি শস্তের , 

দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। আপৎ্কালে অষ্টম ভাগ 
এবং অত্যন্তাপৎকালে চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিবেন । সুবণার্দি 

কার্ধাপণ পর্যাস্তের সামান্ততঃ পরণাশৎ ভাগ এবং আপৎকাঁলে 
বিংশতি ভাগের একভাগ গ্র্ণ করিবেন। &% * % * * ** 

এতদ্বারা উপলব্ধি হইতেছে, যে ন্ুবর্ণাদি কার্যাপণ পর্য্যস্তের 

বাবসায় নৈশ্তবর্ণের জাতীয় ব্যবসায়; এবং সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি 

জাতিরা বৈশ্তজাতি । বিশেষতঃ, বৈপ্তের উপাধি "আটা স্থবর্ণ- 

বণিক্ মধ্োই দৃষ্ট হয়, অন্ত জ্তির “আট্য উপাধি নাই। কিন্ত 

পখরন্গাবৈবর্ত এবং বৃহদ্বর্দ পুরাণে স্বর্ণ ও গন্ধবণিকৃকে শুদ্রজাতির 
স্ম্ধ্য পরিগণিত দেখা যায়; ইহাতে অতিশয় সংশয় উপস্থিত 

হ্য়। কিন্তু উভয় পুরাঁণাস্তর্গত ্ সকল বচনের পরস্পর বিভিন্নতা 

ও অনৈক্য, তথ! অনুলোম বিলোম জাতির সম্বন্ধে অবিচার দৃষট 
হয়$ একের মধ্যে কারন্থ নিন্দিত, অপরে অস্ষ্ঠ শূত্র মধ্যে গণিত । 
পরস্ত উক্ত বচন সমূহের রচনীও আধুনিক বোধ হয় । ইহাতে 
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তা-| মহষি ব্যাসদেবের গ্রণীত বলিয়া! কদাপি বিশ্বার্ষ্য নছে। 

৭ অনুভূত হইতেছে, ধে এ প্রক]ুর ভ্রম কুসংস্কার ব৷ বিদ্বেষ- 
মূলক ঈচন কৃত্রিম।, তাহার সান্মী ফুঁ্রাক্কিত ব্যান-সংহিতায় 

ৰণিকৃ-কিরাত-কাধস্থ-মালাকার কুটুদ্দিনঃ 

প্রভৃতি শ্লোক । এই সকল কল্পিত বচন-গ্রাতিকূলে এবং ম্বর্থত 
অন্থকুলে অমরসিংহের অভিধান এবং সমূলক শান্তর, তথা প্রাচীন 

'ব্যৰহারাদি দুষ্ট হইতেছে । এমন কি, টদশ্র-প্রকাশক নান! শব্ধ 

মধ্যে প্ৰণিক্” এই শব্ধ (রামারণাদি ) প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়। 

যাইতেছে । এতদ্দেশে স্বর্ণ (ও) গন্ধবণিক্ জাতির যে ছুইটি 

উপাধি, তাহা, ৫বল তন্ততদ্রবা ব্যবসায় সম্বন্ধে উপলব্ধি হইয়াছে । 

বঙ্গে আরোপিত কোন জাঁতিমাল।য় যে পঞ্চবণিক্ বগিত হইয়াছে, 

তাহাতে কারুকাদি শিল্পিক জাতির মধো ণ্ৰণিক্” নিবেশিত্ 

দেখা যায়, ইহাতে বণিকৃকে শুদ্র ভ্রম হইতে পারে । কিন্তু খধি- 
প্রণীত কোন গ্রন্থে শিল্পিক জাতিকে”বণিক্ কহেন নাই, বং 

বৈশ্তেতর অন্ত কোন জাতি বণিক্ ধর্দিয়! উত্ত হয় নাই।” 

পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মথুরানাখ তর্করত্ব মহাশয়, যিনি বিবিধ পুরাণ, 

ও শ্রীমস্তগবদ্গীতার বিবিধ টীক| ও স্বীয় অন্গবাদ সহ এক একটু, 
স্ুনর সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং যিনি কুম্তুকভট্টের টীকা 
সহ মন্ুসংহিতার একটি স্বতন্ত্র সংস্করণে পূর্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় 
ভরতচচ্জর শিরোমণি মহাশয়েরই অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অনুসরণ 
করিয়াছেন, তিনি স্বীয় সংস্করণে সুব্ণবণিকের বৈশুত্ব সম্বন্ধে 
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শিপ্বোমণি+মহাশয়ের মতের সহিত অক্ষরে অক্ষরে একমত হইয়া- 
ছেন। পরন্ত পণ্ডিতবর অযু বোগেন্্র নাথ বিদ্যারত্ব ম্টাশয় 

কর্তৃক বিশেষরূপে সংশোধিত মন্থুসংহিতার আর একটি '৭ংস্কর? 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাক বন্ছু কোম্পানি কর্তৃক গ্রস্ত হয়, তাহাতেও 
'এই বিদ্যারব্ল মহাঁশয় পূর্বোক্ত মহামহোপাধ্যায়্ ভরতঠন্দ্র শিরো- 

মণি মহাশয়েরই অনুবাদ ও মত সম্পূর্ণরূপে 'অন্কুসরু্ণ করিয়াছেন । 

পর্বে উল্লিখিত হইয়ংছে, যে বঙ্গদেশাগত স্ুব্ণব্যবসারী বৈশ্ত-. 
গণ তত্রত্য নৃপতি আদিশুর কর্তৃকই “্ুবর্ণবণ্ণক্* আখ্যা রপ্ত 

হইয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বেই খষি প্রণীত ধন্মণণন্ত্র ও পুরাণ 

শান্্র সকল রচিত হইয়াছিল। স্থতরাং সে ব্কণ গ্রশ্থে ব। 

ভারতবর্ষের অন্যত্র *শ্বর্ণবণিক্* শবের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে; 

এবং বাস্তবিকও সে সকলে কুত্রাপি এই শব্দ দেখিতে বা! শুনিতে 

পাওআ যায় না। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদিতে যে হই একটি 
শ্লোকে অবজ্ঞা ব' গ্লানি বাঞজিত স্ুবর্ণবণিক শব্ধ দেখিতে পাওনা 

যায়, ইহাতেই এঁ সকল শ্লোক্রে* আধুনিকত্ব প্রক্ষিপ্তত্ব | আরো- 
এপিতত হৃদয়ঙ্গম করিতে পার! যায়। সেই সেই শ্লোকগুপি অতঃপর 

 শ্ীদর্শিত হইতেছে, যথ1--পরাশর পদ্ধতিতে-_ 

“গাদ্ধিকঃ শাঙ্িক শ্চৈব কাহন্তকে। মণিকারকঃ | 

স্থবর্ণ-জীবিক শ্চৈব পঠ্চৈতে ৰণিজঃ স্ব]: ॥ 

- অস্বচান্রতপুত্যান্ব জাযতে গান্ধিকে। ৰণিক্। 
কী, ঈদ, ঝট রঃ ক ৬ 
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গান্ধিকাং রজপুত্রাচ্চ সঙাতঃ শাঙ্খিকো! বণিক্। ঁ 

ক ্ বট ঙ সঃ কক | 

ঈাঙ্িক্যাং গান্ধিকাজ্জাত স্তাঅ্াংস্যোপজীবিকঃ। 

শাঙ্খিকাৎ কাহংস্ত-কন্তাধাং মণিকারঃ গ্রজবযতে | 

কাংস্টকারাচ্চ মাণিকাং স্থবর্ণ-জীবিকোইভবৎ ॥৮ 

র্থাৎ, গন্ধদ্রব্য,» জব, কাংস্য, মণি ও স্ুবর্ণব্যবসায়ী ইহারাই 

»পঞ্চগ্রকার বণিকৃ বলিয়া অভিহিত হয় ।* অন্বষ্ঠের গরমে ও রজ- 

্বকন্তার গর্ভে গন্ধবণিকের উৎপত্তি, * * * * | রজপুতের 

ওরসে গন্ধবণিকৃকন্তার গে শঙ্খকারের উৎপত্তি, :* *% * *%। 

গন্ধবণিকের ওঁসসে শজ্কাব-কন্ত!র গর্ভে কাংসার্কারেন্॥ উৎপত্তি । 
ণঙ্খকারের ওরসে কাংস্তকার-কন্তার গর্ভে মণিকারের উৎপত্ি। 

এবং কাংস্যকাঁরের রসে মণিকার-কন্তার গর্ভে স্ুধর্ণবণিকের 
উৎপত্তি হইয়াছে । 

এস্থলে গন্ধবণিক্ ও স্ববর্ণবণিকের হিত শঙ্খকার কাংস্যকার 

ও মণিকাঁর এই তিন কারুক বাঞ্শিন্নিককে লইয়া পঞ্চ-বণিক্ 
বল! হইয়াছে, এবং সুবর্ণবণিকৃকে উত্তরোত্তর পঞ্চম সম্করকন্তার , 

গর্ভে ও চতুর্থোত্তর সঞ্করের ওরসে সঞ্জাত কর! হুইয়াছে। আঁবারু 

তিনটি শিল্লিকের সান্গিধ্য বশতঃ *নুবর্থজীবিক” শবকে ত্বর্ণকার 

নামক শিল্পিককেও বুঝাতে পারে । যাহা হউক, যে পরাশর* 
সংহিতাঁকে অবলম্বন করিয়া! এই পদ্ধতি রচিত হইয়াছে, তাহাতে 

এ প্রকার পঞ্চ-বণিকের ব। ঈদুল .জুবর্ণবণিকের : নাম গন্ধ 
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পাওআ যায় না। শুদ্বৃত্ি সম্বন্ধে পরাশর-সংহিত। প্রথম অধ্যায়ে 
বলেন; | রর 

শুদ্রাণাং দ্বিজ-ওশ্রুষা পরো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ। 
অন্তথ| কুক্ষতে কিঞ্চিৎ তত্তবেছ তন্ত নিক্ষলম্ ॥৬১ 

লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তত্রং স্বৃতং পয*  - 
নছুষ্যচ্ছ,দ্রজাতীনাং কুর্যাৎ সর্ধস্য বিক্রষষ্ ॥৬২ 

অর্থাৎ, শৃদ্রের শ্রেষ্ঠ ধর্মই দ্বি-সেবাঁ, তাহার পক্ষে অন্ত কে 

কোন ফল নাই। তবে লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, স্বত ও 
দুগ্ধ বিক্রয়ে-তাহার কোন দোষ নাই। 

এবং বিষুদ্দংহিত| দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেন *শূদ্রনশর্ধ শিল্পানি”। 
অর্থাৎ শুদ্র সকল প্রকার শিল্পকর্ম করিবে। অন্তান্ত শাস্ত্রেরও 

মত এই প্রকার। সুতরাং শুদ্রের! সেবক বা শিল্পিক ভিন্ন কখনও 
বৈশ্তবৃত্যবলম্বী বণিক নহে। ম্ুতরাং স্থবর্ণ-বণিকের উপর 

তীব্র বিদ্বেষভাবই এই ধয়টি শ্লোকে স্পষ্ট প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
পরস্ত শবকল্পদ্রমে দেখ! যাতু যে, এই পরাশর পদ্ধতিটি ভার্গবরাম 
রচিত। অতএব ইহা খধিপ্রণীত বা! প্রামাণিক গ্রন্থ নছে। 

বৃহদ্বর্ম পুরাণের উত্তর থণ্ডের ১৩ অধ্যায়ে-_ 

“বৈশ্তাযাং ৰান্বণাজ্জাতোহঘষ্ঠো গান্ধিকো ৰণিক্। 

কাংস্তকার-শঙ্খকারৌ ৰাক্ষণাৎ সংৰভূবতুঃ। 
শী ক গী না নী গা 

উত্তমাঃ স্বর! এতে, মধ্যমানথ মে শৃণু ॥ 
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বৈশ্তাষাং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ। 

স্বর্ণকারঃ দ্বর্ণৰণিক্ তন্তা ৯ ॥৮ 

অর্থাৎ বৈশ্তার গে ও ব্রাঙ্গণের ওরসে অহষ্ঠ, গন্ধবণিক্, 
ক্াংস্তকার ও শঙ্খকারের উৎপত্তি হইয়াছে । ** % *% উহারাহ, 

উত্তম সঙ্কর। অনস্তর আমার নিকট মধ্যম সঙ্করের বিষয় শ্রবণ 

কর। * * বৈশ্থাগর্ভে ও অন্বষ্ঠের ওরসে স্বর্ণকার ও দ্বর্ণবণিকের 

'উথপত্তি হইয়াছে । ». 
এই পুরাণের জাতিমালায় পঞ্চবণিক্ স্বীকৃত হয় নাই, এবং 

মাণকারেরও প্রসঙ্গ নাই, কিন্ত গন্ধবাণক্ সবর্ণবাণিক্ শঙ্খকার ও 

কাংস্তকার এহ চার জাতির উত্কত্তি পূর্ব্বোক্ত পরাঁশর-পদ্ধতির 

জাতিমালার উক্তি অপেক্ষ! অনেক উচ্চ । ইহার মতে স্থবর্ণবণিক 

বৈশ্তার গর্ভে £ প্রথম সঙ্কর) অন্থষ্ঠের ওরসে উৎপন্ন, সুতরাং 

দ্বিতীয়োস্তর সন্কর মাত্র । ইহাতে স্থুবর্ণবণিকের বিশুদ্ধ বৈশ্যত্ব লোপ 

করিয়াও, তাহার শ্রাতি অনেকটা 'দাক্ষিণ্য প্রকাশ ক্র! 

হইয়াছে। অর্থাৎ, ব্রাক্মণের গুরসে বৈষ্তার গর্ভে জাত যে অথষ্ঠ, 
তাহারই ওরসে ও বৈশ্তার গর্ভে স্ুবর্ণবণিকের উৎপত্তি বলা হই- 
য়াছে। পরস্ত এই বৃহদ্ধন্্ন পুরাণ খানি আধু/নক গ্রন্থ, ইহা! বেদ””* 

বাস ব্রচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা উপপুরাণের অন্তর্গত নহে। 

এবং উদ্ধ,ত শ্লোক কয়েকটির প্রথমেই ছন্দঃপতন দোষ রহিয়াছে । 

্রহ্মবৈবর্ পুরাণের ব্রদ্ষখণ্ডের দশম অধ্যায়ে, প্রথমতঃ ব্রক্গার 

মুখ বাছু উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও পুত্রের 

৪ 
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উৎপত্তি বর্ণন করিয়াই, মূর্ধাবসিত্ত অ্ষ্ঠ ইত্যাদি ক্রম পরম্পরায় 
শ্রেষ্ঠ জাতীয় অন্থুলোম সখববর্ণের উল্লেখ ন1 করিয়া, এবেখারে 
নিক্নতর কতিপয় সন্করের বর্ণন| হইয়।ছে, যথা₹_ 

“তাসাং লঙ্করজাতেন বভুবু বর্ণন্করাঃ॥ 

গোপ-নাপিত-ভিল্লাশ্চ তথ। মোদক-কৃবরো । 
তাম্ৰ,লি লি-বর্ণকারৌ চ তথা! ৰণিক-জাতয£ ॥ 

ডোর মা বিপ্রেন্্ সৎশৃদ্রাঃ পরিস্টীর্তিতাঃ 1” 

অর্থাৎ,নেই ব্রাহ্ধণ ক্ষত্রিয়াদির বিমিশ্র সহবাসে অনেক বর্ণসঙ্করের 

উৎপত্তি হইয়াছিল; যথ! গোঁপ, নাপিত, ভিল্ল, মোৌদক, কুবর, 

তাগ্থুলি (বারুই ) স্বর্ণকার ও বণিক জাতি। ইহাঁরী সকলে সৎ 

শর জাতি । এখানে ণ্ৰণিক” শব্টি ছন্দোভঙ্গ নিবারণ অন্ত অশুদ্ধ 

রূপে অজস্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইহা সুবর্ণবণিকৃকে 

লক্ষ্য করিয়া, সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং সুবর্ণ 

বণিকৃকে ধিক্কুত করিবার জন্যই এস্বানে এই শ্লোকের অবতারণা, 

ইহা স্পষ্টই গ্াতীত ভই তেছে; অথচ উহাকে সৎশূদ্র বল! 

হইয়াছে । ইহার পরেই কিন্তু অন্থলোম-সঙ্কর করণ ও অন্বষ্ঠের 

' উৎপত্তি বর্ণন পূর্বক, কারুক বা শিল্লিকগণের এক বৃত্াস্ত লিখিত 

হটয়াছে, যে বিশ্বকর্মা ও ঘ্বৃতাচী নামিক! স্ব্গবেস্তা পরস্পরের 
অভিসম্পাতে উভয়ে নরলোকে অবতীর্ণ হইয্লাছিলেম। বিশ্বকর্মা 

ব্রা্ষণের গৃহে ও দ্বতাচী গোপ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরম্পর 
সহবাসে নববিধ শিল্পিক উৎপাদন করেন, যথা-_ 
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“মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খ কার-কুবিন্দকাঃ। 

কুষ্তকারঃ কংসকারঃ ষডেঝ্মোঁশল্লিনাং বরাঃ ॥ 

স্ব্রধার শ্চিত্রকারঃ ন্বর্ণকার স্তটৈব চ। 
পতিতা স্তেৰহ্গশাপাদযাজ। বরণসঙ্করাঃ 1৮ 

দারা আালীকার কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক ( তস্তবায় ), 

কুম্তকার ও কখ্সকার এ ছয়টি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, এবং স্থত্রধার (ছুতার) 
২ চিত্রকর ও ন্বর্ণকার ইহার! ব্রহ্মশাপে পতিত ও অযাজ্য শিল্পী, 

ইভাঁরা সকলেই বর্ণসঙ্কর । এতৎ সম্বন্ধে পুনরায় উল্লিখিত 

আছে 3 
পম যাব চ াত্রৈব পুন নব মনোহরান্। 

কৃতশিক্ষিত-শিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক ॥ 
ঈঁ ৫ সী রঃ নী 

মালাকার-কম্ম-কংস-শঙ্খকার- কুবিন্বকান্ | 

কুস্তকার-হ্ত্রধার-্বর্ণ- চিত্রকুরাং স্তথ|॥ 

রঃ ঞ নু ৯ টি সঁ 

স্র্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য)াৎ ৰাদ্ষণানাং দ্বিজোত্তম | 
ৰভূব পতিতঃ সদ্যো ব.দ্দশাপেন কর্মণ! ॥ 

স্ত্রধারে! দ্বিজানাস্ত শাপেন পতিতে ভূবি। 

শীব্বঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ, তেন হেতুন| ॥, 
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্য শ্চিত্রকর স্তথা-। 

পতিতো! বুক্ষশাপেন বান্ষধীনা্চ কোপতঃ। 
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কশ্চিদ্ বণিথিশেষশ্চ সংদর্গাৎ দ্বর্ণকারিণঃ | 

র্ণ-চৌধ্যাদি- দোষেপ্টপতিতে| ৰ্ন্ষশাপতঃ | 

অর্থাৎ, হে শৌনক ! সে (ঘ্বতাচী, গোপক্ন্তাবস্থায় ) নয়টি 

মনোহর পুক্র প্রসব করিয়াছিল,তাহার! (বিশ্বকর্মা! হইতে) শিল্পকর্ম 

জ্ঞান ও শিক্ষা! লাভ করিয়। মালাকার, কম্দমকার,কংসকার, শঙ্খকার, 

তন্তবায়, কুস্তকার, কুত্রধার, স্বর্ণকার ও চিত্রকর রূপে শিল্পী হইয়া- 

ছিল। হে দ্বজবর, স্বর্ণক।র ব্রাঙ্গণগণের স্বর্ণট্রর্ধ্যাপরাধে ব্রহ্মণাপ ; 

গ্রস্ত হইয়। পতিত হইয়াছিল । শ্ুত্রধার যঞ্চবৃত ব্রাহ্মণগণকে শী 
য্তকাষ্ঠ আহরণ ন! করিধ ব্রহ্গশাপে পতিত হয়, এবং চিন্রকরও 

চিত্রকর্ম্ের ব্যতিক্রম জন্ত তদ্বৎপতিত হইয়াছিল। ন্বর্ণকারের, 

স্ংসর্গে কোন বণিক্ বিশেষ (সম্ভবতঃ স্ুবর্ণবণিক্) স্বর্ণচৌর্ধ্যাপরাধে 
ব্র্মশাপ গ্রস্ত হইয়! পতিত হইয়াছে । 

যাহ! হউক, দেখ! যাইতেছে যে ব্তরহ্মগবৈবর্ত পুরাণে শিল্লিক- 

গণের কাহাকেও অথ! বণিক্ শ্রেণীভুক্ত কর! হয় নাই! বৃহদ্ধর্ম 

পুরাণের শঙ্খকার ও কংলকারের ন্তায় এই পুরাণের নব শিল্পিক 

'শকলেই ব্রাহ্মণের ওরসে, কিন্ত বৈষ্তাগর্ভে না হইয়া, শূদ্রাণী 

শগোগী ) গর্ভে জন্মিয়াছে। পরাশর-পদ্ধতিতে যেরূপ এক সন্কর 

অপর সন্কর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, শিল্পিকগণ সম্বন্ধে এই দুই পুরাণে 

সে রূপ সঙ্কর-পরম্পরাঁরও উল্লেখ নাই। অধিকপ্ত ব্রহ্থাবৈবর্তে নুবর্ণ- 
বণিকর সন্করত্বের উল্লেখ নাই। তবে শিল্লিকত্রয়ের পাতিত্য বর্ণ 

পরেই, এবং এই সকল শিল্লিক দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন ঘোর-বিমিশ্র সাহর্যা 
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বিস্তারের পূর্বে, অপ্রাসঙ্গিক ক্রমে মধ্যস্থলে কোন একটি বণিক্ 

বিষের পাতিত্য প্রদর্শনপ্কির! হইলাঁ। “কশ্চিৎস্পদে অনিশ্চয়, ও 

প্ৰনিখিশেষ:” পদে বণিকের রা বা বিশেষত্ব একত্র সমা- 

বেশনে রচনাটি সঙ্গত হয় নাই। তবে কই্টকক্গনায় “বিশেষ” শবে 

জাঁতি করিলে" কোন বণিকৃগাতি এইরূপ বুঝাতে পারে, এধং 
তখন ইহা স্প& বর্ণিত ন। হইলে? স্থবর্ণবণিকৃ লক্ষিত হইয়াছে 

রূলিয়। বোধ হয়। যাঁহা হউক, ইহাকে পীতিত্যের কারণ বলা 

' হইল, যে ্ষশাপ ।' কিন্ত কোন্ ব্রান্ষণ, ধা কোন্ খধি, কোন্ 

সময়ে বা কি উপলক্ষে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাঁহার কোন নিদর্শ- 

নই তথায় বা-অন্থা্র দেখিতে পাওআ। মায় নঃ। * “বল্লালচরিত” 

তে বল্লাপের ক্রোখোদ্দীপিত কঠোর দগ্ডান্ঞাই তাহাদিগ্রের 

পাতিত্যের এক মাত্র বিদরিত কারণ। অথচ বল্লালসেন ব্রারকণ 
ছিলেন না» অন্বষ্ঠ জাতীয় ছিলেন। ন্ুুতরাং অন্রোদ্ধংত প্রথম ও 
শেষ শ্লোকটির যাথার্থ্য এবং ভীঁবান্ুম্কারে ইহা! বেদব্যাসের রচিত 

কি না, তাহ! বিবেচ্য) মহািন্তি মহামহোপাধ্যায় শিরোমণি 

মহাশয় এজন্যই উক্ত 'প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বল্লালমেনের ডোমকন্তা। সংসর্গ 
সম্বন্ধে আনন্দউট্ট তদ্রচিত “বল্লাল চরিত” পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন ; 

“গ্তাল-ডম-কন্যাদৌ রতোইসৌ সাধু-পীডকঃ।” 
ব্দেশের বাগ্দি জাতি এই চ্ডাল বা ডোম জাতির একটি 

শাখাজাতি মাত্র, ইহার! অতীব ন্ীত জাতি । বর্লাল সেনের এই 
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নীচ জাতীয় কনা। সংসর্গ জনিত তাহার সাধু পুত্র লক্ষণ সেন ক্ষুদ্ধ 
হয়৷ উন্মার্গগামী পিতাকে ভন্পিবারণ 'অন্য তাহার সহিত শো 

চ্ছনে যে কয়েকটি পত্র লেখা পখি করেন, সে মৃকল প্লোক “পবা- 

বল্পদ্রম” ও অসন্ঠান্ গ্রান্থে দেখিতে পাওআ। যায়। বল্লাল সেনের 

এই অপকর্ঘকে সমর্থন করিবার জন্তই, বোধ হয়, কোন 'ব্যক্তি এই 

বান্দি জাতিকে "্বাগতীত” নামে সম্মানিত করিয়া, তাহাদিগকে 

খষিগ্রোক্ত শ্রেষ্ঠ দিতি হক্কর “্মাহিষা” জাতির সমকক্ষ করত, 

এই ছুইটি শ্লোক ব্রচ্ষবৈবর্ত পুরাণের ্রন্ষখণ্ডেব দশম অধ্যায়ে 

জাতিমাল! মধ্যে গ্রক্ষেপ করিয়াছেন ; যথা 

পক্ষব্রবীর্ষ্যণ বৈশ্যাযা মুতোঃ প্রথমবাসরে | 

জাতঃ পুত্রে! মহাদনুয ৰ'লবাংশ্চ ধনুদ্ধরঃ ॥ ১১৭ 

চকার বাগততঞ্চ ক্ষাত্রযেণাপি বারিতঃ | 

তেন জাত) স পুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীন্তিতঃ॥৮ ১১৮ 

অর্থাৎ, খতুর প্রথম দিঃসে বৈশ্ত| গর্ভে ক্ষত্রিয় বীর্ষ্যোৎপন্ন 
পুজ বলবান্ ধনুর্ধারী ও ভয়ানক" দন্থ্য হহয়া উঠিল। তাহার 

ক্ষত্রিয় পিত! তাহাকে নিবারণ করিলেও সে বাক্যাতীত গহিতাচরণ 

করিতে লাগিল, এজন্য সেই পুত্র বাগতীত ব! বাগ্দি জাতি হইল। 

আবার গোপালভষ্ট বিরচিত “বল্লাল চরিত” পুস্তকের উত্তরখণ্ডে 

(২৪--৩০ শ্লোকে ) এবং আনন্দভট্ট কৃত পুস্তকের উত্তর খণ্ডের 

জরয়োবিংশ অধ্যায়ে দেখা! যায়, যে যখন বল্লাণ সেন স্ুবর্ণবণিক্- 
গণকে নির্যাতন করেন, তখন ন্ধিকের। অগত্যা দ্বিগুণ ত্রিগুথ 
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বেতন বা মুল্য দানে তীহাদিগের দাস দাঁসীদিগকে স্থায়ত্তাধীন 
করি'াছিলেন, সুতরাং অপরের ছা দাস”দাসী অপ্রতুল হইয়! 
উঠিলে) বল্লাল সেন ধীবর বা নৌজাঁধী কৈর্তদিগকে গলাঙ্গান 
ও কাষ্ঠের মাল! পরিধান করাইয়া, তাহাদিগকে শোধন বা 'জল- 
আচরণীয়* করত দসা বা পরিচর্যয। কর্ণে নিযুক্ত করেন। তদবঞি 
কৈবর্ত জাতি রাহ্মণাদি সর্বববর্ণের দাস্তবৃদ্তি করিয়৷ আসিতেছে । 

, এ কৈবর্ত জাতির উৎপন্তি সম্বন্ধে মনু্তংহিতভার ১০ম অধ্যায়ের 

৬৪ শ্লোকে দেখ! যায, যে 
“নিষাদো মা্গবং হতে দাসং নৌকর্মজীবিনম্। 

৯. কৈবর্তাঙ্গিতি বং প্রা রার্্যাবর্ত-নিবাসিন20৯ 
অর্থাৎ, ব্রাহ্মণৌরসে শুদ্রাগর্ভ-জাত ষে নিষাদ জাতি, তাহারই 
গুরসে (৩২ গ্লোকোক্ত ) আয়োগবী গর্ভে নৌকর্খ্জীবী মার্গৰ ধা 
দাস জাতির উৎ্পতি হইয়াছে । কাগ্ঠ-তক্ষণকারী আয়োগব জাতি 
(১২ শ্লোক মতে) শুদ্র পিতা ও বৈষ্ঠ। মাত! হইতে উৎপন্ন । 
আর্য্যাবর্ত নিবালীর! এই দাস জর্জজ্িকে কৈবর্ কহিয়। থাকেন। 

অমর-কোষের পাতালবর্গে “কৈবর্তে দাস-ধীবরৌ” অর্থাৎ কৈব- 
তকে দাস ও ধীবর কহে। এবং অভ্রিসংহতার ১৯৫ ক্লোকে, 

অঙজগিরঃ-সংহিতাঁর ৩ ক্সোকে, ঘমসংহিতার &৪ ক্সোকে ও ব্যাস- 

পুরাণে ইহার! অস্ত্যজ জাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে ঃ যথ। 

“্রজক শ্চম্মকারশ্চ নটো! বরুজ এব চ। 

কৈবর্ত-মেদশভিল্লাশ্চ সপ্তৈডে চাহস্ত)জাঃ স্্তাঃ ॥” 
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অর্ধাৎ__রজক, চর্দকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্প এই সপ্ত 

জাতি অস্ত্যঙ্ত হয়। 

কিস্ত বোধ হয়, বল্লাল; সেনের পূর্বোক্ত কৈবর্ত-গংস্কার 

কাধ্যের সমর্থন জগ বৃন্দ পুরাণের উত্তর খণ্ডের ত্রয়োদশ 

অধায়ে মনুক্কির বিরুদ্ধে এই “দাস” জাতিকে, উত্তম ঙ্কর' মধো 
ও মনুক্ত “ক্ষত জাতির স্তাঁয় ক্ষত্রিয়! গর্ভে শৃকর্রোৎপন্ন রূপে বর্ণিত 

হইয়াছে, যথা _- 

* * ক্ষত্রপত্বাং বতুবতুঃ | 

কর্ণকারশ্চ দাসম্চ শৃদ্রাতসযাং বতৃবতুঃ॥” ৩৫ 

অর্থাৎ, * সর কর্মকার ও দাস জাতি শৃর্রোরসে ও কষত্রিয়া-গর্ডে 

জন্মিয়াছে। এবং ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের উক্ত দশম অধ্যায়ের 
১১১ ক্লোকে ইহার্দিগকে পূর্বোক্ত “মাহিষা” জাতিরও সমকক্ষ 
কর! হইয়াছে, যথ! ূ 

পক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যাষাঁঝ 'কৈবর্তঃ পরিকীর্তিতঃ1৮ 

জার্থাৎ, কৈবর্তের! ক্ষত্রিয় বীর্য্যে বৈশ্তাগর্ভ সম্ভৃত বলিয়া পরিস্ঞাত | 

স্হতরাঁং মহামহোঁপাধায় ভরতচজজ শিরোমণির অন্ুমাঁণ মতে 

বৃহ্র্্ম ও ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণোদ্ধত এই কয়েকটি শ্লোক গ্রক্গিগ্ 

কি না, তাহা সহ্ধাদয় পণ্ডিত জনের বিবেচ্য! 

র্যাস-সংহিতা'র শ্রাথমাধ্যায়ে উত্ত অস্তাজ জাতিগণ সম্বন্ধে এই 

শ্রকার বর্ন আছে; 4 
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প্বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ | 

॥ এতেহস্তাজাঃ সমাধ্যাঞ্তা যে রুনা চগ্বাশনাঃ | 

এবাং সম্ভাবণাৎ জ্সানং, দর্শন [্কিবীক্ষণম্।” 

অর্থাৎ--বরট, মেদ, চগ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলুক ও অন্ঠ যাহারা 

গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহারাই অস্ত্যজ জাতি । উহাদিগের সহিত 

বাক্যালাপ করিলে স্নান করিতে, ও ইহাঁদিগকে দর্শন করিলে 

. সুর্যের পানে চাহিতে হয়। অতএব, এখানে “অন্ত্যজ+ শব্ধ 

অধমার্থে প্রযুক্ত, শু্রার্গে প্রযুক্ত নহে । সুতরাং অত্রি-সংহিত| 

অঙ্িরঃ-সংন্িতা, যম-সংহ্িতা ও ব্যাস-পুরাণের নায় ব্যাস- 

সংহিতাতেও সপ্ত প্রকার অস্তাজ জাতির বর্ণনা উ শুযপো কৈবর্ত 

ব1 দাসের উল্লেখ আছে | পরস্থ এতৎ শ্রোকোক্জ চগাল 

জাতির সম্বন্ধে পৃর্ধবর্তা শ্লোকদ্বয় এইরূপ-_ | 
“অধমাতুন্মাষান্ত জাতঃ শুদ্রাধমঃ স্মৃতঃ | 

ৰাঁন্বণাং শূদ্রজনিত শ্চগ্ডালো ধর্মবর্জিতঃ | 

কুমারী-সম্ভব স্েক? সগোস্রীধাং দ্বিতীষকঠ | 

ৰান্ষণাং শুদ্রজনিত শ্চাণ্ডাল স্ত্িবিধঃ স্বৃতঃ 1” 

অর্থাৎ, উত্তমবর্ণ ক্ষেত্রে ও অধমবর্ণ বীজে শৃদ্রাধম জন্মিয়া থাকে, . 

্রাহ্মণী ক্ষেত্রে 'ও শূদ্র বীজে ধর্মহীন চণ্ডাল জল্মে। চগ্ডাল তিন 
প্রকার ; প্রথম কুমারী গর্ভজাত, দ্বিতীয় সগোত্রাসমূড়ুত, এবং তৃতীয় 
্রাঙ্মণীগর্ভে শুদ্রবীজ জাত । এবং আরও কিঞ্চিৎ পূর্বে আছে, "যে 

“ৰাঙ্ষণ-কষত্রিষ-বিশ সত্যে ধ্ণ। দ্বিজাতষঃ 1৮ 
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অর্থাৎ, ৰান্গণ ক্ষত্রিয় এবং বিশ. বা বৈশ্তা ইহার! তিনটি দ্বিজাতি 

বর্ণ। সুতরাং আম্চর্য্যের। বিষয় এই, যে কোথা হইতে 'দ্যাস 
সংহিতার সেই অস্তযজ বাক শ্লেকের অব্যবহিত: পূর্বে 

অস্ত্যজ জাত্রি গণ বৃদ্ধি করিবার জহ) একটি শ্লোক বিন্তত্ত হই- 
আছে; ষথা--- 

“ব্ধকী নাপিতে। গোপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ | 

বণিক কিরাত-ক'স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ ॥” 
এই সকল জাতি বরট গেদ প্রভৃতি গবাশন জাতির অুর্যবহিত 

পুর্ববে থাকা! প্রযুক্ত উহার্দিণকেও গবাশন বলিয়! ভ্রম হইতে পারে, 

কিন্তু শ্লোকোল্লিখিত কিরাত জাতি বন্তজাতি বিধায়, তস্তিন্ন অন্য 
কাহাকেও গবাশন বলিতে পারা যায় না। অথচ রচনায় এই 
ফিরাতের এক পার্থে বৈশ্ত-নামাস্তর বণিকৃকে, ও অপর পার্ছে 
শব্ধকল্পদ্রমোক্ত শুদ্রমণির বংশোঁৎপন্ন শ্রেষ্ঠ শৃড্র, বা ত্রগন্ধী মসী- 
জীবী কারস্তকে বসান হটফাছে। বর্ধাকী বা কাষ্ঠতক্ষণকারী মনুক্ত 
আয়োগব জাতি শুর ও বৈশ্রে'রন্প্রতিলোম-সঙ্কর, অথব! ব্যাসপুরাণ 
মতে লোহকার বীন্ধ ও করণ ক্ষেত্রে উৎপন্ন। গোপ বা! মনুক্ত 

»আভীর জাত ব্রাহ্মণ ও অস্বষ্ঠ হইতে উৎপন্ন । অমর-কোষের 

বৈশ্তাবর্গে গোপ জাতিকেই আভীর বলিয়। উল্লেখ আছে, যথা . 
“গোপে গোপাল-গোসঞ্যয-গোধুগাভীর-বল্পবাঃ 1” 

নাপিত জাতিকে বৃহ্ৰর্্ম পুরাণে ক্ষত্রিয় ও শৃত্রাণীজীত-এবং ব্যাস 
পুরাণে ব্রাঙ্গণ ও শুড্রাণী ভাত রল! হইয়াছে। ক্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 
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ৰ ৷ মালাকার ও কুস্তকারকে ব্রাহ্মণ ও গোপকন্ত। রি বলিয়া উল্লেখ 

আদ্ে,ঃ এবং ব্যাস-পুরাণে কিরাত ব& ও “্রাঙ্মণীজাত, এবং 
কুটুধী কঁষিক ও অন্ষ্ঠাজা্ত রূপে উক্ত হুইয়াছে। স্থাতরাং এই 
মকল শান্ত্রমতে এতৎ শ্লোকোক্ত এই সকল জাতি কখনই অস্ত্যজ 
নাতি হইতে পারে নঃ। পরন্ বৃত্তি ব্যবসায় ব! জাতীয় কার্ধয 

সম্বন্ধে কোন স্বর্ণধণিকৃকে অন্ত্যজের স্কায় দেখিতে পাওআ! দরে 

থাকুক, তাহারা কেহ,কখন নীচ দাস্তকর্ম3%করে না, এবং সাধা- 

রণতঃ তাহারা কেহ কাহারও গলগ্রহ হইতে চাহে না| মহামহো- 

পাধ্যায় শিরোমণি মহাশর এই অন্যই মুদ্রত ব্যাস-সংহিতায় এই 

শ্লকটিকে খষিপ্রোক্ত নয় বলিয়! সন্দেহ করেন ।* ফাহা হউক, 
বাহ] মন্তু, অন্রি, আঁজরঃ, যম প্রভৃতি সংহিতায় নাই, যাহা কোন 

পুরাণ মধ্যেও পাওআ! যায় না এবং যাহ! সহ্গদয়গণের সর্বথা “ 

রুচি € বু্তি বিরুদ্ধ, তাহাই এই আরোপিত শ্লেরকে দেখ৷ যায়! 

পরস্ত, বৈশ্যবৃত্তি সম্বন্ধে বিবিধ শান্তর গ্রন্থে এই এই দেখা 

যায় ;১-_ষথা» মনুনংহিতাঁর ১ম অধ্যায়র ৯ প্লোকে-_ 

“ পশুন1ং রক্ষণং দান মিজ্যাহধ্যযন মেব চ। 

ৰণিক্পথ কুসীদঞ্চ বৈশ্বস্ত কৃষি মেব চ॥” 

অর্থাৎ বৈঠ্ঠের বৃতি পণুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে 

ও স্থলপথে বাণিজ্য, কুসীদগ্রহণ বা বৃদ্ধির জন্ত ধন প্রয়োগ ও 

কৃষিকর্ম্ম। ণ 

উহ্থার ৯ম অধ্যায়ের ৩২৬, ৩২৭ গু ৩২৮ শ্পোকে- 
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“বৈশ্তত্ত [কতবংস্কারঃ ক₹ত্ব! দার-পরিগ্রহম্। - 
বার্তাষাং খনিতা)্করঃ ন্তাং 'পশুনাধ্ধৈৰ রক্ষণে ॥ 

গ্রাজাগতি ছি বৈত্যাধ স্্ট। পরিদদধে পশূন্। 
বান্গণাষ চ রাজ্জে চ সর্বাঃ পরিদদে '্রাজাঃ ॥ 

নচ বৈশ্ন্ত কামঃ স্তান্ন রক্ষেষং পশুনিতি | 

বৈশ্তে চেচ্ছৃতি নাহ্ন্তেন রক্ষিতব্যাঃ কণঞ্চন ॥” 

অর্থাৎ, বৈশ্াবর্ণ উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া! দার 
পরিগ্রহানস্তর কৃষ্যাদি জীবিকা! কার্ধ্য নিষ্পত্তি জন্য সর্বদা পশু- 
পালনে নিযুক্ত থাঁকিবে। স্থষ্টিকর্তা প্রথমতঃ পশুস্থষ্টি করিয়! 
উহ্থার প্রত্তিপালনের নি'মন্ত ধ পণ্ড সকল বৈশীকে অর্পণ করেন, 
এবং শ্রজাতৃষ্টি করিয়! উহার রক্ষণার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজাফে এ সকল 

| প্রজা সমর্পণ করেন। বৈশ্ঠবর্ণ কদাচ এমত ইচ্ছ। করিবে না যে, 

আমর! নীচকর্ম্ম বোধে পশুপালন করিব ন!| বৈশ্তে পণুপালন্তে 
রত থাকিতে, অন্ত কে সেই পশুপালনে অধিকারী হইবে ন1। 

। উহার ১০ম অধ্যায়ের'£৯ শ্লোকে__ 

“শক্্রাহস্ত্রভৃতং ক্ষত্রন্ত বণিক পণ্ড কৃষিবিশঃ। 

আজীবনার্থং, ধর্স্ত দান মধ্যযনং যজিঃ॥” 

অর্থাৎ, প্রজারক্ষণ নিমিত খড্গাদি শন্ত্র এবং বাণাদি অস্ত্রের 

ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তার্থ; বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিনটি 
বৈশ্টের জীবনার্থ ; এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ 

এই তিনটি কর্ম ধর্মার্ঘ জািবে। 
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উদ্ধার ৯ম অধ্যায়ের ৩৯৯ শ্লেরকে__ 
রর মিু্তা-গরবালানাং'লোহানা[ তন চ। 

শন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ-বল্পমীৰলম্ ॥৮ 

অর্থাৎ, বৈশ্ঠের বৃত্তি মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্ধর্ণাদি ধাতু, বস্ত্র 

কপূরাদি ম্প্ব্য, পবণাদি রস, এই সকল বস্তর উত্তম মধ্যম ও 

অধমভেদে মৃল্যের,উৎ্ককর্ষাপকর্ধ স্থিরীকরণ। 
“উক্ত ৯ম অধ্যায়ের ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৩০ ক্লোকে__ 

“সারাহপারঞ্চ ভাঁগানাং দেশানাঞ্চ গুণা হগুণান্। 

লাভাহ্লাতঞ্চ পণ্যানাং পশুনাং পরিবর্ধনম্ ॥ 

ভৃত/ান1ধ ভূতিং বিদ্যাদ্ তাষাশ্চ বিবিধাঁ নৃণাম্। 
গ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ ক্রয-বিক্রয মেব চ॥ 

ধন্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্টেদ্ যত্ব মুনতমম্ । 

দদ্যাচ্চ সর্বভূতাঁন। মন্নমেব প্রযত্বতঠ ॥” 

"বাজান! মুণ্ডিবিচ্চ স্তাৎ ক্ষেত্র“দাষ-গুণন্ত চ। 

মানযোগঞ্চ জানীধাত্ত,লাধৈশংশ্চ সর্বশঃ॥” 

অর্থাৎ, বৈশ্ত বাণিজা পদার্থ নিচয়ের এক জাতীয় ভ্রবোর 

মধ্যে ইহ! উৎকৃষ্ট, উহা! অপক্ষ্ট, ইত্যাদি বিশেষ রূপে অবগত্তু 

হইবে; পুর্ব পশ্চিমাঁদি দেশের মধ্যে কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্য 
অক্পমূল্য কোন্ ভ্রব্য বহছুমূল্য এইরূপে দেশের গুণদোষ বুঝিবে ) 
বিক্রেয় স্রব্যের মধ্যে এই দ্রব্য এত দিন বাখিলে এত অপচয় ও 

এত উপচয় হুইবে, ইহ! জ্কানিবে এবং এইদেশে এই কালে 

ট 
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তৃণধোদক যবাদি ছারা পণ্ড সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বা এইরূপে 

ক্ষীণ হয়, ইহাও জানিটডে। গোপালাদি ভূতোর দেশ কাল ও 
কর্মের উচিত বেতনজ্ঞ হইবে; বাণিজ্যার্থ গৌড় দাক্ষিণাত্যাদি 

দেশের মনুষ্য 'সকলের ভাষা অবগত হুইবে) এবং এই ভ্রব্য 

এইরূপে স্থাপিত করিতে হয়, ইহা! এই এরব্যে মিশ্রিত করিলে 
নষ্ট হয় না। এবং এই দ্রব্য এইদেশে এইকালে এত মূল্যে 
বিক্রয় করিলে ভাল হ'র, ইহাও জানিবে। ,ধর্্োপায়ে ( শতকরা 

ছুই তিন চারি পাচ) বৃদ্ধিতে ধন প্রয়োগের যতু করিবে, এবং 

(হিরগ্যাদি দান অপেক্ষ! ) সর্ব প্রাণীকে বিশেষরপে অননদান 

করিবে। " এবং কৃষি বিষায়। কোন্ বীন্গ কিরূপে বপন 

করিলে উত্তম শল্ত হয়; ইহ! উষর ভূমি, উহ শস্তাপ্রদ 

উর্ধবরা, ইত্যাদি ক্ষেত্রের দোষ গুণ, এবং গ্রাস্থ-দ্রোণাদি 

পরিমাণ ও তুলামান ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ হইবে। 

এবং উহার দশম 'অধ্যারের ৯৮ শ্লোকে, আপৎকালের কর্তবা 

এইরূপ ;-_ ্ 

“বৈশ্তোহজীবন্ স্বধর্থণ শৃদ্র বত্তাপি বর্তযেৎ। 

| অনাচরল্নকার্ধ্যাণি নিবর্তেত চ শক্তিমান ॥% 
অর্থাৎ, বৈশ্া যখন স্ববৃত্তিতে জীবিক। করিতে অক্ষম হইবে, 

তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অকর্ণা ন৷ করিয়া! দ্বিজ-শুপ্রষা বা শিল্প- 

কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে । কিন্ত আপদ্ হইতে মুক্ত 

হইয়াই শুদ্রবৃত্তি হইতে নিবর্ত'হইবে। 
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বিষুঃনংহিতার ২য় অধ্যায়ে-_ 
*পকিষি- -গোরক্ষ-বাণিজা-কুসীদ-৫ নিশোষশানি বৈশ্ান্ত 1” 

অর্থাৎ _বৈশ্তের বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজা, কুপীদাদান ও 

স্বগোষ্ঠী প্রতিপালন । 

যাজ্ববন্কাসংহিতার ১ম অধ্যায়ে ১১৯ শ্লোকে-- 

“কুসীদ-ককঁষি-ৰাণিজ্যং পাণুপালাং বিশঃ স্বতম্।” 

'অর্থাৎ-_বৈস্তের নৃতি কুসীদাদান, কুষি, বাণিজ্য ও পশুপালন । 

শঙ্খনংহিতার ১ম অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে__ 

“কৃষি-গেটুরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্স্ত পরিকীর্তিতম্।” 

অর্থাৎ__বৈশ্তের বৃদ্ত ক্লষি' গোরক্ষা ও বাণিজা বলিয়া 

উক্ত হয়। 

গৌঁতমসংহিতার ১ ম অধ্যার়ে__ 
“বৈশ্ত্তাধিকং ক্লুষি-ৰণিক্-পাগুপাল্য-কুসীদম্.” 

অর্থাৎ__বৈশ্ববৃত্তির মধ্যে এই এই অধিক, কৃষিকর্ম, বাণিজা, 

পাণুডপালন ও কুসীদ ব্যবহার । 

পরাশর সংহিতার ১ম অধ্যায়ে ৬০ গ্লোকে-- 

“লোক্কর্ম তথ! রত্বং গবাঞ্চ প্রাতিপালনম্। 

ৰাণিজাং কৃষিকর্দাণি বৈশ্বৃতি রুদাহৃত| ॥৮ * 

অর্থাৎ--বৈশ্োর বৃত্তি স্বর্ণরৌপ্যা্দি ধাতুকর্মা,, রত্বব্যবসায়' 

গোজাতির শ্রতিপালন, বাণিজ্য ও ক্ষিকর্ধ। 
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হারীত 4১৭১ ২য় অধ্যায়ে 
"গোরক্ষাং কৃষি-বা*জ্যং কুর্যযাদ্ বৈশ্তো যথাবিধি |” 

অর্থাৎ-বৈষ্ত বিধি পুর্ব গোরক্ষা, 'কৃষিকর্দা ও বাণি 
করিবেন। 

ভগবদগীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে__ 

“কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ণ স্বভাবজম্ 1” 
অর্থাৎ__কষিকর্, গোরক্ষা ও ৰাণিজা' বৈশ্তগণের শ্বভাবিন্ 

কর্ম। 

শ্রীমন্তাখবতে-_ 
“কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদং তুর মুচ্যতে।” 

কষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদগ্রহণ এই চারিটি বৈশ্তের 
বৃভি । 

অমরকোঁষে বৈশ্তবার্গ 
“ক্সিযাং কৃষিঃ পাণ্ুপালাং ৰাণিজাং চেতি বৃত্তযঃ।” 

_. অর্থাৎকৃষি, পণুপালন ও বাণিজ্য, এই তিনটি বৈস্তের 

বৃত্তি। 

স্থতরাং সর্ধশান্ত্রমতে বাণিজ্যই বৈশ্ববৃত্তি নকলের মধ্যে মুখ্য । 

মন্গুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৮০ শ্লোকে দেখা যাষ, ষে 

. পবেদাভ্যাসো বাক্ষণুম্য ক্ষত্রিযস্ চ রক্ষণম্। 

বার্তাকর্ৈব বৈশ্তন্ত বিশিষ্টানি স্ববর্পান্থু।” 
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অর্থাৎ-_নিজ নিজ কর্মের মধ্য রাহ্মঃণর বেদানুশীলম, 

: বের প্রজ্জাপালন ও বৈশ্থের বাঁণিন্য কর্ম শ্রেন্ঠ। এবং এই 

৯বশ্থবৃত্ত/বলম্বীর সম্বন্ধে অমরকোষে তাহাদের পর্যায় এই এই -- 

“বৈদবেহকঃ সার্থবাহে! নৈগমে! বাণিজো বণিক । 
পণ্যাজীবে! ফ্বাপণিকঃ ক্রয-বিক্রযিকশ্চ সঃ।”” - 

অর্থাৎ_-বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগ্নম, বাণিজ, বণিক, পণ- 

শী, আপণিক ও ত্কুয়বিক্রয়িক | 

- বৈশ্ব-পরধ্যায় সম্বন্ধে রাজনির্ঘন্ট কোধধ্রন্থে দেখ। যায়,_- 

“নৈশ্থান্ু ব্যবচর্ভা বিট. বাত্তিকঃ পণিতে। বণিক্ 1৮ 

, অর্থাৎ--বৈশ্ত, ব্যবহূর্তা, বিট বাতিক, পাণি্ত' ও বণিক্। 
অতএব, বৈশ্তগণের মুখাবৃত্তি নকলের মধ্যে বাণিজ্য একটি 

'অন্ততম বুপ্তি বিধায়, বৈগ্তগণের অপর নাম বণিক্ হইয়াছে। অন্তান্ধ 

শান্তর প্রীস্থে্ 'বৈশ্ত' স্থলে এই “বণিক শব্দের ব্যবহার দেখিতে 

পাওআ যায়; যথা, মন্ুসংহিতার ম বযারে ১৬৯ ল্লোকে__ 

“ত্রবঃ পরার্ণে রিশ্তস্তি সাক্ষিণঃ উ্রতিভূঃ কুলম্। 
চত্বর স্ত,পচীবস্তে, বিগ্রী আট্যো বণিউ, ৃ পঃ ॥” 

* অর্থাৎ _সাক্ষী, যামিন ও মধ্যস্থ,। এই তিন ব্যক্তি পরের* 

নিমিত্ত ক্লেশ পায়। আর বিপ্র, ধনী, বণিক ও রাজা এই চারিজন 

পর হইতে বৃদ্ধি পায়। ূ 

এস্থলে কুসীদাদান অন্ত খণ্দানক্ষম 'আঢ), ও 'বণিক্ শব 
নৈশ্ত শব্দের নামাস্তর মান্স। এবং "ম অধ্যায়ের ১২৭ গ্লোকে 

€ 
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“ৰণিজো দাপযেৎ করান্ এখানেও বণিক শব্ব বৈশ্তার্থে গ্যুক্ত 

'হইয়াছে। ৬ 1 - 
বাল্সীকি-রাষায়ণে -_-বালকাণ্ডে ১ম বর্গশেষে ১০১ন্লোকে 

“পঠন্ দ্বিজে! বাগৃষভত্ব মীযাৎ,. * 

কষা্রান্থযে৷ ভূমিপতিত্ব মীযাৎ্চ। 

'খবণিগ জনঃ.পণা-ফলত্ব মীযাৎ, " 

শৃ্ন্ হি শুর্োহপি মহত্ব মীযাৎ |” 
অর্থাৎ__এই রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাখ্বিতা 

প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় -সম্তান রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, বণিক্ বাক্তি পণা- 

ফল লাভ ককেন, এবং শুদ্ধ শ্রবণ করিলে মব প্রাপ্ত হয়, 

মহাভারতে শান্তিপর্বব- মোক্ষ ধর্মে, তুলাধারজাঞজলি- 

« সংবাদে 
“তুলাধারে। ৰণিগ ধর্ম বারাঁণস্যাং মহাবশাঃ | 

সী ০ সঁ সা রগ 

এবমুক্ত স্বলাধা£র৷ বান্ষণেন যশম্িন! | 

উবাচ ধর্মহুলক্মাণি $বগ্রে! ধর্ার্থতত্ববিৎ ॥” 

অর্থাৎ--বারাণসীতে মহাযশাঃ বণিগ ধর্ঘাবশিষ্ট যে তুলাধার € 
, আছেন.**সেই ধর্মার্থতত্ববিৎ বৈশ্য তুলাধার যশস্বী ত্রাঙ্গণ কর্তৃক-- 

পৃষ্ট হইয়। নুস্ষ ধর্দের কথ! বণিতে লাগিলেন । 
মহাভারতের অগ্ভাত্র-- 

“ৰণিগ ধর্ম-প্রপন্নো যে! দেব-ৰবাঙ্গণ-্পৃজকঠ । 

স ৰণিক্ স্বর্গ মাপ্পোতি পুজ্যমালোহগ্নরোগণৈঠ ॥” 



| ৬৭ | 

মহাভারত বিরাট পর্বে__ 

“রণে যং প্রেক্ষ্য সীগস্তি হত ির্ো যথা ।* 

' ক্কুপেণ তেন তে তাত কথ মামীৎ সমাগমঃ ॥” 

_.. ইতি উত্তরং প্রতি বিরধট-বাক/ম | 

বৃদ্ধ গোৌতগ্ন-সুংহিতায়-_গৌতনীয় বৈশম্পায়ন ধর্শ- 
শাস্ত্রে দ্বিতীয় অপ্ন্যায়ে-- 

পক্কষি-গোথ্খপ-নিরতঃ স্বধর্শনাবেক্ষণে রতঃ। 

বণিক্ স্বকর্ম্ম বাপ্লোতি পৃজ্যমানোইগ্পরোগণৈঃ 1” 

অর্থাৎ_-কৃষি, গোপালন ও স্বধর্ম্মনিরত বণিক্ স্বীয় কর্ম্মবশে 
স্বর্গলোকে অগ্নরোগণ দ্বার! পূজিত হয়। 

এই সকল স্থানেও “বৈশ্ত' শব্ধ স্থলে “বণিক শব বাবহুক্চ 
হইয়াছে | | 

অতি প্রাচীন মুচ্ছকটিক নাটকেও বরণিগর্থক 'সার্থবাহ” শব্ধ 

নৈশ্তার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ষথা__ 

“অবস্তিপুর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহে! 

“যুব! দরিদ্রঃ কিল চারুদত্বঃ ॥” 

রঘুনন্দন ও মি্ঠীক্ষরা গ্রস্থোদ্বংত কাত্যায়ন বচনেও বৈ্তা- 
ক ব্ণিক্ শব্ধের এইরূপ প্রণ$স! আছে, যথ।-- 

“কুল-শীল-বযে।-বৃস্ত-বিত্তবস্তি-রমৎসটৈঃ 1 
ৰরিগৃভিঃ স্ত।ৎ কতিপধৈঃ কুন্পুভূতৈ রধিষ্ঠিত্তম্ ॥” 



৮ 

লক্গমীব্রত গ্রন্থে 
“সংভাবাচক নামৈহ ৰণিগিত্যেষ মাদযঃ | 

মনি-হেম-বণিকৃ-সংক্। বৈশ্তানাং গুণ-বাচিক1 |” 

অর্থাৎ, বৈশ্তগণের হেম ও মণি ব্যবলার় জনিত সুবর্ণ ও মগি 

'গুণবাচক শব দ্থারা “মবর্ণবণিক্ “মণিবণিক্, প্রভৃতি সংজ 

হইয়াছে। রর 
অতএব এই সকণ। খষি প্রণীত, প্রামাঁণা ও বিশুদ্ধ ধর্ম- 

শান্তাদি মতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, যে "বণিক শব্ধ 

বৈশ্য শব্বের্ঈট নামাস্তর মাত্র; সুতরাং “নুবর্ণবণিক্' প্রত্ৃতি 

বাণগাখ্য জাতির বৈশা। পূর্ব প্রদর্শিত প্রক্ষিত্ব বা আরোপিত 

শ্লেফ মমূহে তাহাদিগকে যে কোথাও শূদ্রমধ্যে, কোথাও সঙ্কর 

জাতি মধ্যে ও কোথাও অস্ত্যজ জাতি মধ্যে পরিশ'ণত কর! 

হইয়াছে, তাহা! অমূলক, “সোনাব পাথর ব|টী” শব্ষের সায় অযৌ- 

কিক, বিদ্বেষমূলক ও উষ্ঠা বিভুত্তিত। 
যাহ। হউক, শান্তরনির্দিষ্' বৈদ্যবৃত্ধি সকলের মধ্যে সুবর্ণবণিক্- 

গণ প্রধানতঃ স্বণ রৌপ্যাদির বাণিজ্য ও তেজারতি বা কুপীদগ্রহণষ্ 

ক্রিয়া থাকেন, এবং স্ঙগতিসম্পন্ন সকলেই গৃহে গোপালন, করিয়। 

থাকেন, কিনব প্রাণাস্তেও গৌ-বিক্রয় করেন না। এবং গন্ধ- 

ধ্িক্গণ প্রধানতঃ ওষধি '9 গন্ধ দ্রবোরই বাঁণিজা করিয়া 

ধঃকেন। ন্ুবর্ণবণিকের! হুল চালনাদি কৃষিকর্ম করেন না। 

মন্ুমংহিতার দশম অধ্যায়ের & ৪ শ্লোকে উত্ভ গাছে, যে 



ইত 

।পকৃষিং সাধ্বিতি মন্তত্তে, স| বৃ সবিনৃহিতা। | 
, ছুমিং ভূমিশযাংশ্চৈব হস্তি কাঠ; যোমুখম্ ॥” 

অর্থাৎ, কেহ কেহ ক্বিকর্ম্মকে ১সাধুবৃত্তি বলেন ব্টে, কিন্ত 
উহ! সাধুজন, বিগহিত। কারণ হল কুদ্াল. প্রভৃতি লৌহপ্রাস্ত, 

কাষ্ঠ দ্বারা ভূমিতে নিছিত জন্ধ সকল নিহত হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশে 
গোপালন ও ক্কষিকর্ধ্ম প্রধানত; গোপ ও সদেগাপ জাতির 
জার্তীয় ব্যবসায় হইয়চছে। 

পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভ ্রাচার্য) মহাশয় 
বছুতর গবেষণাপুণ ও অভিজ্ঞচা-ব্যঞ্রক বে “সম্বন্ধ: [নি্ণঃ নামক 

পুস্তক প্রণয়ন করত, তাহ!তে পঙ্গদেশবাদী সমুদয় জাতির 

বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তথায় “বৈশ্থ জাতি গরকরণে» 
তিনি প্রথমে এই এই বলিয়াছেন ৮-- 

“হহারাও দ্বিজাতিমধ্যে গণা । এই জাতি ব্রন্ধার উরু হইতে 

জন্মগ্রহণ করেন। হঁহাদিগের আচার ব্যবহার গায় ক্ষত্রিয় সদৃশ, 
তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিং কিঞ্চিং বিভিন্নতাও আছে । 

বৈশ্তগণও রজোগুণসম্পন্ন .* | বিশ. খাতুর অর্থ ধরিলে, 
যে বাক্তি সর্বত্র গ্রবেশ করিতে পারে সেই বৈশ্ব। বৈশ্বাদিগের 

জাতীর ব্যবদায় ক্কধি বাণিজ্য ও কুলীদ-ব্যবহার | হ্হাদিগের 
সাধারণ নাম শ্রেঠী বা বণিক্। বঙগদেশীয বৈশ্াগ? শ্রমধ্য 

পতিত হট্য়াছেন-...''1” 

স্থৃতরাঁং বিদযানিধি মহাশযও “বৈস্" ও প্ৰণিক্* শবকে. 



| ৭০. | 

যথাশাস্ত্র সম-দ্ধ্যায়েই ব্যব্গীর করিয়াছেন ৷ “কায়স্থ জাতি” গ্রুক- 

রণে তিনি একস্থানে বিরান, যে.পআর্ধ্য জাতির ধর্শশাক্সকাস- 

দিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও খুড্র এই, চারি জাতি। এই 

চারি বর্ণ ব্যতীত অন্ঠ বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ পঞ্চ জাতি) নাই। অন্ত 
সকল বর্ণ-সঙ্কর বলিয়। খ্যাত । আৰ্রন্ম পরিশুদ্ধ!চারি জাতির মধো 
্রাঙ্মণের উপাধি শর্মা,ক্ষতরিয়ের বর্মা,বৈশ্রের বণিক্ % শুদ্রের দাস।” 

'সথবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার” প্রকরণে এতন্লেশের অধুনিক ও 
প্রচলিত মত তিনি এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন। ণ্বঙ্গদেশবাসী 

বণিক্গণ শৃমধ পরিগণিত । কাংস্তবর্ণিক্, শঙ্খবণিক্ ও গন্ধ- 

বণিক্ নবশার়িক' মধ্যে স্থান গুপ্ত হইয়াছেন। 'পাশ্চাত্যদিগের 

মধ্যে কালোয়ার যে প্রকার, বঙ্গদেশে দ্বর্ণবণিক্ ( সোণার 

বেণে) ও স্বর্ণকার ( সেকর1) সেই প্রকার জল-অন্পৃশ্ত শুদ্র মধ্যে 

গণ্য।” পন্ুবর্ণনির্ষিত গোহতা! ও মাতৃকর্ণের ন্বর্ণচৌর্য্য, এই ছইটি 
খবদদস্তী মূলক অপরাধে, বললালসেনের দপ্ডান্ঞায় তাহা দিগের 

জল ব্বাবহার্য্য ও তাহার! পনিজে হেয় হইয়া! আছে ।” এতৎ- 

সম্বন্ধে তিনি এই এই প্রমাণ দেখান, যথা__ 

« বৃহনারদীর় পুরাঁপ সম্মত বল্লাল-চরিতের উত্তর খণ্ডে. 

পন্কুবর্ণৰণিজে! রাজ্যে হুঃশীলা ধনগর্বি্িতা3। 

কুর্বস্তি ক্স দ্বিজাতীনাং রাঁজ্রশ্চ মানলাতববম্। 

_নিস্তেজসঃ কলো ক্ষত্র! ছেত্রী নায়ৈব কীর্ভিতাঃ |. 
অনাচারাপ্ক। বৈশ্তা বে বণিজঃ শৃত্রবৎ কো |» 



[ 9১ ] 

অর্থাৎ, বল্লালদেনের রাজ্যে ছই-স্বতা] স্ব্ধণিকের! ধনহেতু 

অহম্কৃত হইয়। ব্রাহ্মণগণের ও রাজার মন হানি করিতে লাগিল। 
কলিতে তেজোহীন ক্ষত্রয়ের] ছেত্রী*নামেই গণিত হইল, এবং 

যে বণিকের! (পুর্বে) বৈশ্ত ছিল, তাহার! আবার ভরষ্ট হওআাতে 
এই কলিকালে শৃ্োর হায় হইয়। পড়িয়াছে। বস্ততঃ শুদ্র 

নহে। ঃ 

” (এই ছইটি শ্লৌধবল্লালচরিত রচয়িতা গোপাল ভট্রের রচনা । 

কিন্ত ইহা! আবার বৃহন্লারদীয় পুরাণ সম্মত বাঁলগ্া উক্ত হইল। 

বস্কিমচন্্র এই জন্যই তাঁহার উপন্যাসে লিখিয়াছেঁন, যে গৌড় 

দেশ যবনাক্রাস্ত হবার সময়ে রাজমন্ত্রী পণুপতি রারিকীল মধোই 

একথানি পুরাণ গ্রণয়ন করেন এবং তাহাতে বক্িয়ার থিলিজির, 
রূপবর্ণন থাকে । অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লান্ণেয় তাহা গুনিয়াই 

বিনা যুদ্ধে পলায়ন করা স্থির সিদ্ধাস্ত করেন। সুতরাং এ প্রকার 
ৃষ্টাত্ত ভূরি তরি দেখা বায়) 

আনন্দ৬ুট্ট বিরচিত জাতিমালায়-_-. 

পন্বর্ণৰণিজে। যে তু বৈশ্থাদ্ ভ্রষ্ট। ইতত্ততঃ। 

ল্মস্তি গাতি-রক্ষার্থং গত] স্তেইপি নিকুষ্টতাম্ ॥” 

অর্থাৎস-যে সকল স্ুবর্ণবণিক্ বৈশ্ত্ব ভ্রষ্ট হইয়া জাতি-বক্ষার্থ 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহারাও নিকক্টত। প্রাপ্ত হটয়াছিলেন। 

“ধেন্ুং স্বর্ণমধীং যক্তে দদৌ বিপ্রাষ ভূপতিঃ। 
তন্তাশ্চ ধেনে! শ্হেদেন পতিত বণিজঃ ফলো ॥ 



| ৭২ 1 

ছিন্না বহিষ্কতা রাজ। হ্বর্ানাং বণিজঃ কচিৎ। 
বিশ্রাঃ ্রতিষ্রঘজ্জাঠা: সর্বশ্ধর্ম-বহিষ্কতাঃ 1” ৃ 

অর্থাৎ__তৃপতি একটি ব্রক্ষগকে একটি স্বর্ণমরী ধেস্কু দান 
করিয়াছিলেন, বণিক্গণ কলিতে সেই ধেস্থুটকে ছেদন করিয়। 

পতিত হুইয়াছে। কোন স্থান বাসী ্থবর্ণবণিকুগণ রাজ কর্তৃক 

ছিন্ন ভিন্ন ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাদের দান গ্রহণ জন্ত 

তদীয় ব্রাঙ্মণগণও সকল দর্্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া | 

ধনঞ্জয় কৃত কুলার্ণবে-_- 

পকর্ণাবতংস-নির্ষিৎসে| ম্ণাতুঃ ন্বর্ণৎ স্ুতেন যৎ। 
প্রত্যক্ষদেব তাযাশ্চ হৃতং মলক্ষতিচ্ছলাঁৎ ॥ 

ততঃ কোপাস্িতে! রাজা স্বর্ণানাং বণিজঃ গ্রাতি। 

ততস্তান্ দণ্ডযামাস মহাপাতকিনে! বথ! ॥ 

তদানীং হেষতাং প্রাপ্তা মাতৃ-শাপাদ্ বিশেষতঃ | 

ইদানীং শুদ্রতাং লু বিশ্বাস-চাতি- হেতবঃ॥” 
অর্থাৎ কোন সুবর্ণবণিতে র'নাতা কর্ণাবতংস প্রন্কত করাইতে 

ইচ্ছ।৷ করিলে, পুক্র তাহার প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা জননীর স্বর্ণ 

গলাইবার সময়, মলাম!টী বাদ হইল বলিয়! কিয়দংশ গর 
করে। তাহাতে রাজ! স্থবর্ণবণিকৃগণের প্রতি অত্যন্ত জ্ুদ্ধ ছয়েন, 

অনস্তর মহাপাতকী বলিয়! তাহাদিগকে দণ্ড বিধান করেন। তখন 

মাতৃশাগে তাহার বিশেষরূপে হেযত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই বিশবাপন- 

_খাতক বণিকের! এক্ষণে শূদ্রত্ব লতি করিয়াছে । 
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বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, “ইহাদিগের আচার বাব- 

হার, মদ নহে, অনেক স্থলেই» উজ নতশুদ্রের স্ায়। কিন্ত 
ইাদিগের পুরোহিতকে জাতীয় ( এঁকজেতে ) পুরোহিত বলে, 

তাহারা ও সমাজ মধো চলিত নহেন। ইহাদিগের মন্ত্রদাত! গুরু- 

গণ গোস্বামি-পদবাদ্যু এবং সমাজে চলিত |” 

“চন্ত্র, শেঠ, 'আট্য, দত্ত, দে, মল্লিক প্রভৃতি শূড্র উপাধি ইহা- 
দ্গর মধ্যে প্রধা। তদছুসারেই ইহারাষ্পৃথক্ পৃথক কুলসম্ভৃত 
বলিয়া! পরিচিত হন । বাণিজ্যাদি হহাদ্িগের প্রধান অবলম্বন । 

ইহাদের মধ্যে সপ্তগ্রামের, স্থ্বর্ণগ্রামের ও মামুদপুরের বণিক্গণই 

"পাশ্চাত্য বৈশ্তগণ যক্তোপবীত ধারণ করিবার অধিকারী । 

বঙ্গবাসী বণিকৃদিগের বজ্ঞমথত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। কত 

দিন হইল ষে ছ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে অনধিকারী হইয়াছেন, 

তা স্থির নাই; তথ।পি ইহার! কহেন যদবধি বল্লাল কর্তৃক 

ইহারা অপদস্থ হইয়াছেন, তদ্বধিইস্বৈশ্য জাতীয় গৌরব নষ্ট হুই- 
যাছে) জল-অ্পৃত্ত শুদ্রমধ্যে গণ্য ।” 

বল্লালসেনের দণ্ডাজ্ঞার কারণ-পরম্পর! সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশস্ক 

বলেন, "থ্বর্ণধেনুর ছেদন, মাতৃকর্ণের হ্বর্ণাপছরণ, ত্রাঙ্মণাদির 

অবমাননা, তীহার (বল্লালের) গ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্টের 

গ্রতি অনাস্থা, জাতি-সাধারণ কার্পণ্য, পুক্র 'কলত্র ব্যতীত অন 

অবশ্থঠ-পোষ্যবর্গকে পরিবার মধ্যে গন্থ্য, না করা, এবং অর্থকেই 
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একমাত্র পুকুযার্থ ভন কর! নীচ প্রকৃতির লক্ষণ বিবেচন! পূর্বক 
( বল্লালস্ন ) এই জাতির মধ্যার। রব করেন। তদ্বধি ই্ধার। 

নিক্কষ্ট শুদ্রবৎ হইয়! আছেন।” : 
. ১০২৮ শকাৰে িল্লীলসেনের লোকাস্তর গ্রাপ্তি হয়. তংপুক্র 

সাধু লক্ষণসেন রাজসিংহামনে আর হইয়া বিংস্তি বংসর রাজস্ব 
করেন তাহার জীবনের শেষ ছুই বৎসর তাহার, পুক্রদ্বয় মাধব 

সেন ও কেশব সৈন রাজত্ব করিয়াছিলেন | এই্/মহারাজ মাধব 
সেনের সভায় কোন সময় নবশীয়ক ও স্থবর্ণবণিকের জাতি-বিচার 

হয়। তৎসম্বন্ধে উলা- -নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শডুনাথ মুখো- 

পাধ্যায় কর্তৃক*সংগৃহীত ৭গোষ্ঠীকখা” উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় 
তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়! স্বরচিত “সশ্ব্ধ-নির্ণয়” পুক্তকের 

পরিশিক্টখণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহা হইতে এই উদ্ধত 

হইতেছে; বথ1-- 

“পরস্পর বাক্যালাপে বাধিল বিবাদ । 
বণিক কহে, আমর! বৈধ নির্ববাদ ॥ 

তাই নৃপে জিজ্ঞাসিল বণিক্ সংহতি । 

শঙ্খ, কংস, গন্ধ, মণি, ব্বর্ণকার জাতি ॥ 

বাণিজ্যে বৈশ্তবৃত্তি দেখুন মহাশয় । 
উত্তরিজা মুহারাজ, কথা নিঃসংশয় | 

পিতৃ-মাতৃ-দোষে চির শু্রে আছ গণ্য । 
কুসীদ বাণিজ্যে কেহ কভুধহয় ধন্য ?॥ 



এ 
»স্বার্থত্যাগ, বার্তাগ্রহ, আসার, প্র়ার ! / 

«যোগ, ক্ষেম, ইজ্যা-রত, বৈশ্ত-বুদ্ি বার ॥ 
বাদের অব্শ্ত-পোষ্য কেবল স্ত্রীএপুক্র | 

সে পন্মরে কদ। ০কত সাধু কহে কুত্র ?॥ 

আবত্ম-শুণ-দোঁষে নর, উচ্চ নীচ হয়। 

অন্নে রশুন্ঠ হুদ্ধে চোনা, অখা্য যেকর ॥ 

গান্ধিক বার্তী হয়, ভৈষজ্য-বুক্ষ চেনে। 

চিকিত্সার সাহচর্ধ্য- প্রক্র্রিয়। সেজানে ॥ 

সমাজের সুভোদ্দেশে অল্প মুল্যে তুষ্ট । 

পুটুলি খ্যাতি, সচ্ছ,দ্র, নবশাখে পুষ্ট ॥ 

তাদের দৃষ্টাস্তে শঙ্খ, আর বেণে কস | 

বিপ্র শুশ্রাধায় হুল সচ্ছ,দ্রে প্রণৎস ॥ 

বঞ্চক, "নাকি, সমাজে পরিত্যাজ্য | 
সাধুশ্রেণী-ত্রষ্ট, হ্বর্ণবণিক্ অধাজ্টয ॥ 

যাদের পুরোধা একজেতে পরিচিত (* 

তারা আত্মাপরাধ-তকু হতে পতিত ॥ 

আজ্ত্যজ, পশু, পক্ষী, জীব, এক প্রকৃতি । 

পিতা মাত৷ নাহি চনে, আত্মজ্ঞানে জাতি ॥, 

কুলে! কয়, শোভাজন দিগ.দিগস্ত-ভাতি । 

শালী, কিৎশুক কবে প্রুম্পেপায় খাতি ? ॥ 
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কায়স্থ সচ্ছয়, পাব্ব্র-মধিকারী | 

শৃ্রের পাক শবে, আজ্যপক্কাদি ধরি ॥ 
শৃদ্রদন্ত আম বস্ত, পক বলে গণ্য । 

শৃদ্রের পক অন্ন, সে উচ্িষ্টে প্রামাণ্য ॥ 
রী নং । ী রং । 

এইকপ ব্রাত্যমাত্রে, পিণ্ডে আম অন্ন । 

পিতৃ-মাতৃ-দোষে এই, হয়ে! নাকে। খিন্ন ॥ » 

ঝা গা ক সা” 

এট জাতি-বিচাবটি বললালসেনের দগ্ডজ্ঞার পর প্রায় পচিশ 
ত্রিশ বৎসর মধ্যেই হইয়াছিল, সুতরাং ুবর্ণবণিক্গণের প্রতি 

সামাজিক ক্রোধ ও ঈর্দা তখন নবীন ও পূর্ণোদ্যমেই ছিল। সেই 
জন্তু তীহাদিগের প্রতি 'পামর', বিঞ্চক+, “আত্মস্তরি', 

'দাধুশ্রেণী-্রষ্ট, "অযাজা?, 'অস্তাজ”, “পণ্-পক্ষি গ্রক্ৃতিক? 
প্রভৃতি কঠোর ও অবাচ্য কট,ক্তি সকল সম্ভবপরই হইয়াছে। 
এবং তাহাদিগকে ধিল্কৃত রণ জন্য এঙ্কার কাংস্তকার 
প্রভৃতি শিল্পিককেও মন্থাগি শাস্ত্র বিবোধে বণিক্-শ্রেণী ভূক্ত কর! 

হইমা্ধে। 

স্থতরাং, ইহাতেই অনুমান হয়, যে ঈদশ সময়েই ভার্গবরাম 

'পরাশর-পদ্ধতি নামধেয় জাতিমালা! প্রস্তত করিয়া তাহাঁতেই 

তাহার শ্বকপোল কল্পিত পঞ্চ-বণিকের স্থষ্টি করিয়াছেন। এবং 
তাহাদিগকে একের ওরসে অন্তকে সঞ্জাত বলিয়া বর্মন করত 
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সর্বশেষে সুবর্ণবণিকৃকে ঘোরবিমিশ্র সন্কর রূপে প্রখ্যাত করিয়া- 

ছে! ধন্ত তাহার রাজ ভক্তি, ও রা গ্রস।দনেচ্ছ!! 

কিন গোগ্রীকথায় 'পিতৃ-মাতৃ-দৌঁষে ভ্রষ্ট, “শুত্রে আছ গণা,, 
ব্রা রতি উক্তিতে তাহাদের বৈশ্তকুলোৎপরতব অপলাপ কর! 

হয় নাই। "তাহাদের পুরোহিত বর্গকে 'একজেতে' বল! হইয়াছে, 

ইছাও ঈর্ষা ও বিছ্বে-সূলক। দনক আটা শ্বগণ সমতিব্যাহারে 
“বঙ্গে আগমন কালীন, সারম্বত ব্রাচ্গণ কুলোৎপর পুরোহিত 
গ্রানচন্ত্র মিশ্র ও অপরকে সঙ্গে লইয়া আইসেন, সেই মিশ্রবংশীয় 

্রাঙ্মণগণ এখনও অনেক স্থবর্শবণিকের ষাজকতা৷ করিতেছেন । 

এখনও অনেক “লি বৈদিক ও পঞ্চগোরীয় ব্রাঙ্গণই, তাহাদিগের 
পৌরহিত্য করেন। তাহারা পুর্ব্ব হইতেই বৈশ্তাজী, এবং কোন 
গ্রকার শুদ্র বা সম্কর জাতির যাজকতা করেন নাঁ। উচ্চজর্ত 
মাত্রেরই যাঁজক ত্রান্ষণ এইরূপ স্বতন্ত্র এবং তাহার! শুদ্র-বাজক 
নহেন। বল্লালসেন বণিকৃগণের প্রতি ক্টাহার কঠোর ও অন্তায় 

দণ্ডাজ্ঞ। উচ্চারণের পরই বলিখ্ান্ভিলেন “অত স্তদধাঞ্জকানাং 

ৰাঁন্দণানাঞ্চ অদ্যগ্রস্ৃতি পাতিতাম্”। হতরাং, তদবধি তাহার 
প্রসাদ-ভাজন হইবার অ।কাজ্ষায় সকলে যেমন সুবর্ণবণিকৃগণকে 

পূর্বোক্ত অবাচ্য কট টুক্তি গ্রয়োগ করিত, তদ্রপ তাহাদিগের পুরো- 

হিত বা যাজক ব্রাঙ্মণগণকেও “একজেতে* বলিয়! উপহাস ব৷ 

বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। তাচারই পরিচয় এই পূর্বোক্ত গোষ্ঠী- 
কথার. সংরচিত হইয়াছে। এব$ অধুন| বঙ্গীয় সয়াজে তাহ! 



॥ ৭৮ ] 

গ্রচলিত বলিয়াই, বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার পুস্তকে তাহার 

উল্লেখ করিয়াছেন ॥, 

উপসংহারে তিনি কহিয়াছেন, যে প্বস্তুতঃ ইহারা"ক্থশীল, 

সচ্চরিত্র, বিশ্স্ত,, উদ্যমশীলী, শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও বিশেষ 

“গণ্যমান্ত, বৈষ্ঞবধন্্পরায়ণ, ্গায্মোৎকর্ষ-বিধায়র্ক, ম্বাবলগ্ধন- 

গ্রক্ৃতিক স্বজাতির গুণান্ুরক্ত এবং শ্বজাতি-প্রিয়। এই জাতির 

উদ্ধরণ দত্ত একজন পরম ভাগবত ছিলেন। [িনি নিত্যাননের 
প্রিয় পা্রিষদ ছিলেন। গুণ থাকিলেই জাতি বা আকরের দে'ষ 

হেতু লোক ছুষ্ট হয় না, বরং মান্য হয়; নিত্যানন্দ উদ্ধরণের 
গ্রান্তত পক অন ব্যঞ্তন ভোজন করিতেন। , প্রত নিভ্যানন্দ 

কহিয়াছেন-_ 

“কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটা | 
উদ্ধরণ দত্ত সোণার বেণে যাঁর ডেলে দেয় কাটা ॥” 

চৈতন্ত ভাগবত। 

প্রায় চারিশত বর হুঁধু..নিত্যানন্দ এই কথা! বলিয়াছেন | 
অদ্যাবধিও ইহ্বারা অস্তাজ শূদ্রমধোই পরিগণিত আছেন। ইহা 
অত্যন্ত আশ্চর্যোর বিষয় ।” 

গবেষণাপ্রিয় বঙ্গের স্থপ্রসিৰ লেখক পরলোকগত বন্ধি মচন্্র 

চট্টোপাধা!য় মহাশয় তাহার রচিত “বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার” প্রবন্ধে 

বলিয়াছেন ) ' 

" "ভারতীয় আর্ধ)দাতি চতুর্ধর্ণ। যেখানে আধ্যগণ অধীবাসী 
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হইয়াছেন, সেই থানেই চতুর্বর্ণের সহিত তাহার! বিদ)মান। কিন্ত 

বাঙ্ঠালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈষ্ঠ নাই। 

' শক্ষত্রিয় ছুই চারিঘর * । 

বৈশ্ত সন্বন্ধেও এীরাপ। মুর্শিদাবার্দে যখন মুসলমান রাজধানী, 

তখন জণ্ণ কৃয় বৈশ্ব আসিয়! তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বুস 

করিয়াছিলেন, তীছাদ্িগের বংশ আছে। এইরূপ অন্তাত্রও অল্প 
খ্যক বৈশ্গঞ্জ আছেন-_তাহার! 'সাধুনিক কালে আমিয়াছেন। 

»স্বর্ণবণিকৃদিগঞে নৈগ্ত বলিলেও, বৈশ্তের! খ্যার অল্প। 

বাণিজ্য স্বানেই কতকগুলি স্তুবর্ণবণিক আসিয়। বাস 

কতিয়াছিলেন,, ইভ! ভিন্ন অন্ত সিদ্ধান্ত, করিবার কারণ 

'নাই।” 2 |] 

যাহা হউক, উক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তৎগ্ুঠীত 

“সম্বন্ধ নির্ণয়” পুস্তকে এতদ্দেশবানীর সাধারণ ও শ্রাচলিত মত 
যাহা গ্রকটিত করিয়াছেন, আমাদ্দিগের আধুনিক ও বৈদেশিক 

রাজপুরুষগণ সেই মতেই পরিমিত হই আসিতেছেন ।' এজন্য 

আমরা দেখিতে পাই ; 

১। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সান্বৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে 

এবং বিদ্যালয় সমুহের রিটার্ণে হিন্দু বালকগণের এইরূপ জাঁতি 
বিভাগ কর! হয়! 

গ্রথম শ্রেণী ব্রাক্ষণ, রাজপুত, কার়ন্থ, বৈদর | 

দ্বিতীয় শ্রেণ--নবশাক ; অর্থাৎ নদগোপ, কামার, কুমার, 
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(তেলি তাষলি, নাপিত, ময়রা, মালী, ভাতী, 

জগুরিঃ গন্ধবণিক, কাশারি | 

তৃতীয় শ্রেমী-_-সোনার (বণিয়া, ছুতার, স্বর্ণকার, এবং অন্তান্ত 
" * মধাবর্তী জাতি। 

চতুর্থ শ্েণী__চামার, ভোম, হাড়ি, বাগ্দি, পোদ, ইত্যাদি । 

২। ইং ১৮৭২ অন্যের লোক সংখ্যার তালিকায় বেভালি 
সাহেব কর্তৃক হিন্দুদিগে এইরূপ জাতি ধিভাগ বিকাশ হয়। 

প্রথম শ্রেনী--১ ব্রাহ্মণ, ২ ভাট । ্ 
দ্বিতীয় শ্রেণী-_৩ কায়ম্থ, ৪ বৈদা, ৫ সদ্গোপ, ৬ মালী, 

। 4 ৭ তৈলি, ৮ তন্তবার, ৯ মোদক, ১০ বাবুই, 

১১ কুম্তকার, ১২ কর্মকার, ১৩ নাপিত, ১৪ 

আগুরি, ১৫ তান্ছুলি, ১৬ গন্ধবণিক্, ১৭ কাংস- 

বণিক্, ১৮ শঙ্খবণিক্ । 

তৃতীয় শ্রেণী-_১৯ স্ুবর্ণবণিক্, ২০ ধীবর, ২১ কৈধর্ত, ২২ 

্ জেলিয়া, ২৩ 'গোৌমালা, ২৪ শৌগিক, ২৫ 

রজক, ২৬ ছুতার, ২৭ স্বর্ণকার ইত্যাদি । 
॥ ৩] ইং ১৮৮১ অন্ধের লোক সংখার তাশিকার বোঁডিলন্ 

সাহ্কেব বলেন যে বেভালি সাহেব কৃত পূর্তাঁিকায় আর কিছু 
করিবার আবশ্তকত| নাই। তাহাতে হণ্টার সাহেবের সংগৃহীত 

বঙ্গদেশের ট্ট্াটিট্টিকাল রিপোর্টে এইরূপ জাতি নির্বাচন 

আছে। | 
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১। উচ্চতম জাতি । 

হ। সৎশুদ্র জাতি। * 
৩। মধ্যবর্তী শৃদ্র জাতি । 
৪। নীচ শৃদ্র জাতি। 
৫ | ত্বীর্ধ বন্ত জাতি। - 

এবং ুবর্ণবণিষ ইহাতে তৃতীয় শ্রেণীর সর্ধনিয়ে স্থান পাই- 

.ফু]ছে, প্রথম হইখুত ইহার পরস্পর নংখা!,৩৪। তিনি আর একি 
ভালিকায় দেখা ইয়ীছেন, যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সুবর্ণবণিক কোথাও 
বা “হিন্দু জাতি”, কোথাও বা “মধ্যবর্তী শৃদ্র জাতি কোথাও 
বা ন্মসক্্াত্ত জাতি, এবং কোথাও বা! “নিম্ন জানি? বুলিয়া অভি- 

হিত হয়। কিন্তুবেহারে তাহাদিঠফে 'ভাল জাতি” বলে। এট 
রিপোর্টে প্রায় মকল ব্রেলাতেই স্ুবর্ণবণিকের বৃত্তি সম্বন্ধে এইরাপ 

লিখিত আছে; বথা-.[09218175 10 5010 ৪00 51101, 

1150613, 0191005065 1 1100657 1500019, 0321010218) 

1)681615 107 1201151) 200৩5, ০100) ৪074 [01০01013 

3001793. 10681915117 5010 2170. 91161 01179170615, 

এবং অবস্থ! সম্বন্ধে এইরূপ---0017819119 ৯61] ০: 90106 

11101963 0 1119 58310 ৪75 ৮61 %/6810)5, ্ 

এই রিপোর্টের একস্থানে উক্ত বোডিলন্ সাহেব হিন্গণের 
জাতি*নির্বাচন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য এইরূপ গ্রঁকাশ করিয়া- 
ছেন 7 যথা-7"31 7. 5৩০০০৫1, 0০ 17061695001 05 593 

রঙ 
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9868001) 0915 10001 25019 86)010810% [8217 30905- 

0091, 15 010১018+6 83081701070101) 10 8 1500৮ 01 

019 01১9190061 ০010 12 ০06 06 701809 10116 0620- 

505 ০0101116156 1১610 8015 515৭ 90:017615, * % % 

দি ্ঙ্গ 010150551 16 9০019006175, 009 :511705 05 

080803 93 09161) 015 65681)1151007166 01 ৪ 5020181 

17080187 £1000 006 085655 ০0 019 7800715 1095 0560 

80886815025 056 30581717606 01 [0115, 800 111 

[010109015 99 ৪86 101॥ 0090৮ 105 (8 (০৮611005010 01 

857821 00451 00656 ০0001050811069 80501500191 

017 017 00৩ 283669 ০01 1367651 0010 199 11109099321 

230 01510900165 0851065 00115 11010611606 % % দল 

বাহ! হউক, রাজপুরুষগণ তদবধি হিন্দুদিগেব জাতি-নির্বাচন 

সগ্বন্ধে অধিকতর মনোলিবেশ এবং তদ্বিষয়ের গরেষণ! জন্য নান। 

গ্রকার বন্দোবস্ত কনিয়াছেন্; টি সমযে নিমাই বাবুর ন্ুযুক্ধি পুর্ণ 

ও প্রমাণাদি সমদ্থিত “স্থবর্ণবণিক্” নামক উৎরষ্ট পুস্তক খানি 

গ্রকাশিত হয়। এবং ইহার কিঞ্িৎ পূর্বে ও পবে আ্সবর্গবণিক্ 
সম্বন্ধে আবও স্থই এক খানি পুন্থক প্রণীত হযর়। এই মকল 

পুস্তকের ফলেই হউক বা অন্ত কোন অস্সন্ধান ব। গবেষণাৰ 

ফলেই হউক, স্ুবর্পবণিক্ জাতি লম্বন্ধে ইংরাব্গ রান্গপুরুষগণের 

অনেক ,মত্তাস্তর উপস্থিত হইয়াছে। পুর্বে সংস্কৃত কলেজে 
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সথবর্ণবণিক্ বালকগণ অধ্যয়ন করিতে পারিত না, এক্ষণে মার সে 
প্রতিবন্ধক নাই। পরস্ধ ১৮৯১ খৃষ্টাবে র্ লোক সংখ্যার তালিকা! 
গ্রহণ হয়, তদধ্যক্ষ ওডনেল (0.0. 0০0০8761111. 5.) সাহেব 

ণ্ঠ 

কৃত “সেন্দন্ অব ইপ্ডিয়!” পুস্তকের তৃতীয় ভলুমের ২৬৫ পৃষ্ঠায় 

হিন্দুদিগের জাতি বিভাগে এইকধপ ক্রম দেখিতে পাওআ ,যায় 
5 

যথ!_- 
১। উচ্চতর রাঙ্মাণ « 

১ বাভন 

২ ভাট 

রাজপুত্ত 

২। মধা শ্রেণী | বৈদ্য 
বা বৈশ্য বেণিয়। 

কায়স্থ 

১,করণ 
৩। শূদ্র বানিয় শ্রেণী »» ১ 

(ক) নবশাখ বা ফারুক 
(খ) অপবিজ্র জাতি । 

: উদ্ক পুস্তকের পঞ্চম ভলুমের ৬ পৃষ্ঠায় বেণিয়। জাতির বাস্তর 
শ্রেণী মধ্যেই নুবর্ণবণিক্ গণিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে তীহাদের 

সংখ্যা ৯৫১৯৯২, তন্মধ্যে পুরুষ ৪৭,২৩৪ স্ত্রীলোক ৪৮,৭৫৮ 1 

উড়িষ্যাদেশে মোট সংখ্যা 1৭৯, তগ্ধ্য পুরুষ ৩৭৯ ও স্রীলোক 
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৩৯৩। তত্রত্য কর্দ রাধে ঝুচবিহারাদি মিত্র রাজেযে মোট 

খ্যা ১৫৪৮, তন্মধেয পুরুষ ৭৪৬, শু প্বীলোক ৮০২। ক্ৃতরাং 

এতদিনে রাজপুরুষগণ সুবর্ণবণিকৃকে বৈশ্তজাতি মধ্যে গণনা 

করিলেন। ইহাদিগের বসতি ও বিস্তাব সম্বন্ধে উক্ত পঞ্চম ভলুমে 

এইরূপ স্থানে স্থানে মোট সংখ]| দেখ যায়, যথা_- “ 
॥ 

কলিকাত। ১৯,৬৩৫ | বীরভূদ ... ২,৯১৫ | রাাসাহী ... ৩২৯ 

মেদিনীপুর ৮১,৩৩৪ হাঁবড়া ,** ২,৮৫৬ | গুরী , ২৬১ 

হুগলী -- ৭,৮৩৭ | খুলনা ... ২,৮২৯ | বোগরা ... ২৫৬ 

বাকুড়া ... ৭১৩৯২ | ময়মনসিং ২,০৬৯ | সিংহভূম ... ১৭৭ 

্টগ্রাম ... ৫,২৩১ | নোমাখালি ১,৭০১ | দিনাভপুর... ১৫২ 
নদ্দিয়। *.. ৪২১৪ | বর্ধমান ... ১,৬১৯ জলপাইগুড়ি ১৪৭ 

মানভূম ... ৪,৯৪৬ | উড়িষ্যাকরদ ১,৪২২ | মালদহ ১৪৫ 

যশোহর... ৪,৩০০ | পাবন। ... ৮৪৭ | কুচবিহার... ১২৬ 

ঢাকা ... ৪১০৫২ বাখরগজ ০৮০ ৭৫০ | রংপুর "৮ ৮১ 

২৪ পরগণ! ৩,৮৯২ 

ফরিদপুর 

মুরসিদাবাদ ৩,২৬৯ 

৩১৬৭৪ 
সাওতালপরগণ! ৭১০ 

ত্রিপুর। ৬২১ 

কটক &১১ 

দারজিলিঙ..*.. ২৩ 

লোহারডাগ!''* ১৭ 

মু্দেরে ..* ২ 

বিদ্যাশিক্ষ'ও বিদ্যাবন্তা সম্বন্ধে বদেশীয় |হুবরণবণিকৃগণের 
তালিকা 'পঞ্চম ভনুমের ২৮৪ পৃষ্টায় এইরূপ দেখা যার। 



| ৮৫] 

পুরুষ অধীয়ান ৫,৪৫৩ স্্রীৌলৌক অধীয়ানা! ২০০৩ 
ইংরান্ি শিক্ষিত ২,৬০২ ইংরাজি শিক্ষিত ৩৭ 
অপরভাষায় ১৪,৭৮৭ অপ্রভাষায় এ ৭৮৯ 

২২৯৪২ * ১,৩১৬ 
অশিক্ষিত ২৪৩৯২ অশিক্ষিত ৪৭,৭৩২ 
সমুদয়ে ৪০২৩৪ সমুদয়ে ৪৮৭৫৮ 

সুতরাং দেখ| যাইতেছে, যে স্ুবর্ণবণিকের মোট সংখ্যার 

পদ্চমাংশের অধিধ, লৌক ক্লিকাত| রাজধানীতে বাস করেন 

এবং তাহাদ্দিগের পুরুষগণের প্রায় অর্জেক অংশই অধীয়ান ও 

শিক্ষিত। বৃত্তি সম্বন্ধে, উক্ত পঞ্চম ভলুমে ৬ পৃষ্ঠায়, ইহাদিগপে 
0. ০0170161081 বা বাণজ্যকারী শ্রেণীর 14 পু্8.0015 ব! 

বাবস।য়ী বল! হইয়াছে । বঙদেশে স্থবর্ণবণিক জাতির অবাস্তর 

শ্রেণী ৯৭ শরকার আছে । উড়িষ্যা অঞ্চলে ইহারা পোদ্দারবেণিয়। 
বলিয়া খযাত। এনং নৈষ্ত, ক্ষত্রী ও গন্ধবণিকৃকেই ইহাদিগের মম- 
কক্ষ কর! হইয়াছে । ্ 

পরস্ত শুনা যাইতেছে, যে” সাশ্্রতিক ১৯০১ সালের লোক 

গণনায়, অধীনস্থ কর্মচাঁরীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া অধাক্ষ শ্রীযুক্ত 

রিজ লী সাহেব স্বর্ণব্ণিকু জাতিকে আবার পূর্ববৎ নিয়শ্রেণীন্ছ 
করিয়াছেন, তজ্জন্চ * এতদ্বিষয়ের তথ্য নিরাকরণ প্রার্থনায় 

রাজ পুরুষগণের নিকট যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ, অবশ্য কর্তব্য 

হইতেছে | ' ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশ হইতে ছুই চারি খানি আবেন্ধন 

পত্র প্রমাণ নহিত প্রেরিতও হইয়াছে । 
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আনন্দডষ্ট রচিত বল্পালচয়িতে স্বর্ণবণিকের বৈশুদ্ধ তৃ্বদ্ে 

এই এই দেখা যায় রি 

১। বঙ্লাবদেন ব্রাদ্দণাঁদি জাতি সকলের কৌলীন্ত প্রথা 

গ্লৃতিষ্ট। করিতে প্রবৃত্ত হইলে বণিক্্গণ ও অনেকগুলি' বেদপারগ 

তপোধন বৈদিক ত্রাক্ষণও তাহ। স্বীকার ব তাহাতে আস্া প্রদান 

করেন নাই, এবং বণিকৃগণ এই সকল আহ্দণকো আশ্রয় প্রদান. 
করিয়াছিলেন । সুতরাং বল্লালসেন তাহাদিগকে সম্মান গ্রাদান 

করেন নাই । যখথা-_ 

"বৈদিকা! বান্দণা আসন্ ৰণিজাং পক্ষপাতিনঃ | 

তত স্তান্ সদসি ক্রোধান্নাজুছাব মহীপতিঃ॥ 

নাহইকাজ্ন্নভিহারস্তে রাজদত সতপোধনাঃ | 

ৰাঙ্গণ| ব্ষবিধ্বাংসে! বৈদিক! ইতি কেচন॥” 

অর্থাৎ__-কেহ কেহ বলৈন ষে, বৈদিক ব্রাহ্ধণগণ বণিকৃদিগের 
পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্ঠ রার্জা ক্ুদ্ধ হইয়! তাহাদিগকে সভামধ্যে 

আহ্বান করেন নাই। ক্্রঙ্গজ্ঞান সম্পন্ন তপোনিষ্ঠ সেই সকল 

বৈদিক ব্রাহ্গণও রাজদত্ত সম্মানের আকাঙ্ষা রাখেন নাই। 

১। উন্মার্গগামী রাজ বল্লালসেন তষ্টপাদ সিংহগিরির উপ- 

দেশেই দানধ্, ও বাগ যজ্ঞাদিতে মনঃসমাধান করেন | ভট্ট- 

পাদ প্রসঙ্গক্মে ব্যাসপুরাশের কতিপয় অধ্যায় দৃপতির নিকট 
পাঠ করেন। এই ব্যাস পুরাণের জাতিঙালার বৈস্তবর্গ এইযপ। 
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“উপকেশা্চ প্রাাটা রোহিতাক্ট মহোধসবাঃ। 
মাহিম্ত্যাশ্চ বৈশালযাঃ কৌ শস্য শাবকা স্তথ। | 

আযোধিকশ্চ বণিজে! গুর্জর? ভূবি বিশ্রতাঃ। 

উুনিকাস্ঠ ধনিন; স্মবর্ণ। বাণিজাধমাঃ |” 

অর্থাৎ__উপক্রেশ, প্রাাট, রোহিত, মাহিগ্মত্য, বৈশাল্য, : 

. একাশান্া, শ্রার্ধ, আযোধিক, গুর্জর, উানিক ও স্থুবর্ণ বপিক্- 

গণ, ইছার! সকলে বৈশ্ত । পর্যায়ের সর্বশেষে বলিয়াই হউক বা 
বল্লাল সেনের মনস্তুষ্টির জন্তই হউক, স্বর্ণবণিকের বিশেষণে 

শসধম” শব্দের, প্রয়োগ হইয়াছে । এই উজ্জানিকু বশণিক্গণই 
এতদেশীয় গন্ধবণিক; ধনপতি" সৌদাগর, গ্রীমস্ত সৌদাগর 
প্রস্থাত এই বংশ সম্ভৃত এবং তাহারা রাজ বিক্রমকেশত্সরীর 

রাজ্য উঞজজানি বা উজজারিতে বাস করিতেন। নিমাইর্চাদ 

শীলের “ন্ুবর্ণবণিক্” পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধত গোবর্ধান মিশ্রের 
বাঙ্গাল! কুলজীতে ইহ! স্পষ্ট লিখিত আছে । 

৩। রাজা বল্লালসেন ্ুবর্ণব্িরের উপর জাতক্রোধ 

হইয়! সেই কঠোর দৃগ্ডাজ্ঞা প্রচারের পর তাহাদিগের বজ্সু 

এবংবিধ রূপে আচ্ছিনন, করিয়া লয়েন ১-- 

পকালেম গচ্ছতা রাজ দাসানাং ব্যবসাধিনুঃ | 
ৰন্বস্থাচ্ষ্যাবযামাস আাবন্ধুন্ ন্হর্মতীন্ ॥ 

ও 
রং না গা মা 
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তশ্মিল্লবসরে ওকচিম্মধিত্বা পরস্পরম্ । 
অভ্যেত্য কাশ্ঠগীকাস্তং ৰক্ষা বাকা মক্তবন্ ॥ 
বযং শ্রেষ্ঠা হি বর্ণানাং “জাত্যা চৈব কুলোন চ। 

নুবর্ণৰণিজে। দর্পাদেবং বদস্তি সব্বদা ॥. 

দাসীবংশজ ইত্যেবং বদস্তো মন্ুজেশ্বর ॥ 

ৰণক্গণান্ সদ্বংশজ।ত৷ নম্মাস্থপহসন্তি তে ॥1 

যঞ্তোপবীতিনো দেব স্ুবর্ণাঃ সৌম্যদর্শন% 

ৰনান্ধণ। স্তান্ ভ্রান্তবদ্ধ)া নমন্কুরববস্তি সর্ববদ] ॥ 

তেষাং হি পুর্মহননং কর্তব্যং পৃথিবীপতে । . 
স্পর্েষুর্ন যথাহম্মাভিবিপ্ৈঃ সৎকুলজৈঠ সহ ॥ 

ৰন্দ-ক্ষত্র-কুলে জাত মাযুস্মস্তং জনেশ্বর | 
অবমত্য যদ্ বদস্তি বক্ত;ং তন্নেহ সান্প্রতম্॥ 

সর্বান্ বক্তোপবীতেত্য স্তান্ চ্যাবষ মহীপতে । 
সর্বে তে ধর্মৃহননাৎ পৃতিফশন্ত ন সংশযঃ ॥ 

এব মুক্ত! মহীপালং বিরেমু স্তে ঘিজো ত্রমাঃ ! 

নৃপতি মহতাবিষ্টঃ ক্রোধেনাইসৌ জগর্জ হ।॥ 

অনাহত ন্বধন্দান্ স বিলোক্য বণিজ জদ1) 

আদিশৎ তান্ নৃপঃ সর্ধান্ যক্তসথত্রং বিবর্ধিতুম্ ॥ 

তাজস্ত যজ্ঞহুতাণি বণিজে! রাষ্ট্রবাদিনঃ | 

তাজেদ যো ন স দণ্ডাঃ ম্যাৎ সেবকান্ নৃপ ইত্যশাৎ ॥ 
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“আহত্য ভিগ্ডিমান্ ভৃত্য! নগরে নগরে বিশ্যাম্। 

* রাজাজ্ঞাং ঘোষযামাস্থ শ্চত্বরেষু চ বীথিখু॥ 

রাজাজ্ঞ। মবজানস্তে! ধর্মভীত। যুহাজনা:। 

স্বরমাণুা! দিশে! জগ্ঃ সদারাদি-পরিচ্ছদাঃ ॥। 
সঃ ঠং ঈ ১ চে সঃ 

অক্ষম! যে ঢু যাতুং তে রাজদণ্ড-ভযা্দিতা: 

তত্র শত্রাণি হৈমানি তাস্তবাঁণি চ 1৮ 
অর্থাৎ__(রাজদগীজ্ঞার পর স্থবর্ণবণিকৃগণ সমধিক বেতনে 

দাঁসদাসী বর্গকে স্থায়ন্তাধীন করিয়াছিলেন, কথিত হইয়াছে 

ইছাতে অন্তান্ জীতির বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। ) "কিছু দিন পরে 
রাজা দান-ব্যবসায়ী দুম্মঁতি ত্রাহ্মণদ্িগকে দ্বিজত্ব হইতে বঞ্চিত 

করেন। & * এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ষণ ষড়যন্ত্র করত 

ভুগতির নিকট আমিয়া বলিলেন, মহারাজ! সুবর্ণবণিক্গণ সর্ধদাই 

গব্ব করিয়। বলে যে 'আমর1 জাতিতে ও কুলে সকলবর্ণের ্রেষ্ঠ' 
দেখুন, আমরা সদংশজাত ব্রাহ্গ, কিন্তু আমাদিগকে তাহার 
দাসীবংশজ বলিয়া উপহাপ করে। তাহাগিগের আকৃতি সুন্দর, 

তাহাতে যজ্ঞহ্ত্র ধারণ করায়, ব্রাহ্মণের অনেক সময় ভুলিয়] 

তাহাদিগকে নমস্কার করেন । অতএব, হে ভূপতে ! তাহাদের 
ধর্্নাশ করাই উচিত; তাহা হইলেই আমর! যে সৎকুলজাত 

ব্রাহ্মণ, আমাদের নিকট আর তাহারা স্পর্ঘা প্রকাশ করিতে 

পারিবে না। হে মহারাজ! আপনি ত্র্গ-ক্ষত্র কুলে জন্ময়াছেন, 
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আছুত্ন্! আপনাকে হীরা যে সকল অবজ্ঞ। ছৃচক' বাক্য 
বলে, তাহা আমর! উচ্চারণ করিতে পারি না। সুতরাং, নাপনি 
তাহাদিগকে উপবীত্চ্যুত 'করুন, ধূর্মনাশ হইলেই তাহার 
নিঃসনেহ পতিত হইবে। ব্রাক্ষণের৷ রাজাকে 'ইহ! বলিয়! 
স্থির হইলে, নৃপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়! গঞ্জন করিতে লাগিলেন । 

বণিকৃর্গণ অক্ষুপ্রভাবে স্বধর্্ম রক্ষা! করিতেছে দৌধয়া, তিনি তাহা- 

দিগকে যক্তথত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ ট করিলেন? 

ভূৃত্যবর্গকে নগরবাসী বণিক্গণের যজ্ঞহুত্র পরিত্যাগ করাইবার 

জন্ত ঘোষণ! করিতে আভ্ঞ দ্রিলেন। বলিলেন, যে ন ইহ! 

ত্যাগ করিবে সে দণ্ডিত হইবে। তৃত্যগণ ঢোল বাজাইক্া 
ন্গরে নগরে পথে পথে চত্বরে চত্বরে বণিকৃগণের প্রতি এই 
রাজাজ্ঞা ঘোষণ। করিতে লাগিল! ধর্ঘভীত মহাজনের! রাঞ্জাজ্। 

অবহেলন পূর্বক স্ত্রীপুত্র পারজনের সহিত ত্বরায় দেশ ছাড়িয়! 

নানাদিকে পলায়ন করিতে -*লাগিলেন। ধাহার! পলাইতে 
অক্ষম ছিলেন, তাহারাই রাঁজদগুভয়ে নিজ নিজ স্বব্ণময় ব৷ 
কার্পাস তন্থর উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। 

* ৪। কথিত আছে, যে রাজভৃত্যগণ গুদ্ধমাত্র স্তুবর্ণবণিকৃকেই 

উপবীতচ্যুত করে নাই, কিন্তু যাহার গলে উপবীত দেখিয়াছে, 
তাহাকেই য্তস্থেত্রচ্যুত করিয়াছিল, স্তরাং অনেক ব্রাঙ্গণ ও 
কষত্তিয় পর্যন্ত সৃত্রচ্যুত হটয়াছিলেন। রাজ! তাহাদিগকে পুনরাম 

উপবীত গ্রহণের আজ্ঞ। দেন, যথা--. 
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“তত্রাহনেহসি বল্লালে! বিলোধ্য ব্যাকুলং কুলম্। 

ৰাক্ষণানাং ক্ষত্রিযাণাং, মনরমাস বৈদিকৈঃ॥ 
বিবিচ্য ৰীদমাহাত্মাং ততঃ সংস্কারষংশ্ট তান্। 

ৰন্বত্বং কষত্রিযত্ব ঞচ করযামাস স গ্রভূঃ॥৮ . 

অর্থাৎ__বল্লাল,:সই সময়ে অনেক ব্রাঙ্গণ ও ক্ত্িয় কুলকে 

উপবীত বর্ন জঃ/ কাতর হইতে দ্েখিয়!, বেদপারগ ব্রাঙ্মণগণের 

স্ুহত পরামর্শ হ্রত, তাহাদিগের বীজমাহাত্ম্য বিচার করিয়া 

তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত সংস্কার পূর্বক পুনরায় তাহাদিগের 

্র্ধ, ও ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিলেন। বঙ্গের, গন্ধবণিক্গণও' 

বোধ হয় এইজন্ত সেই অবধি যন্তহুরচ্যুত হইয়াছেন । 
৫। "নুবর্ণ। নোপনযনাদ্ ৰণিজো! ব্রাত্যতাং গতাঃ 1” ০ 

অর্থাৎ--সুবর্ণবণিক্গণ উপনয়ন সংস্কার বজ্জিত হইয়া ক্রমে 

ব্রাতা হইয়! পড়িলেন। 
৬। উক্ত ব্যাস-পুরাণে সেষুজন্তই লিখিত আছে, যে 

“মিগম শ্চ গন্ধিকশ্চ বৈশ্বাবংখ-সমুস্তবৌ | 
শনৈঃ শৃট্রত্ব মাপযৌ ক্রিযালোপাদি হেতুন| ॥” 

এখানে গন্ধিক অর্থাৎ গন্ধবণিকের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকান্জ/ 

এনং সমুচ্চয় বোধক “৮” পদের প্রয়োগ থাকার বণিখ্বাচক “নিগম* 

শবে স্ুবর্ণবণিকৃই লক্ষিত হইতেছে । স্থতরাঁং , শ্লীকটির অর্থ 

এই যে, বৈশ্যবংশ জাত স্তবর্ণবণিক্ ও গদ্ধবণিক্ সংস্কারাদি ব্রিয়া 

লোপ হেতৃক ক্রমে ক্রমে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হটযাছেন। 
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যাহ! হউক, এঅর্দশঙ্ডাবী পূর্ব, পর্য্যন্ত সুবর্দবণিকের , উপর 
সাধারণের বিদ্বেষ ও'দ্বপা অসঙ্গত ও নিষ্ধারণ হইলেও উহবা,কিরূপ 
তীব্র ছিল, তাহা! লালমোহন্ব বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত গোঠী- 
কথ! ও ইংরাজ ঠাবর্ণমেণ্টের পূর্ধোস্ত তিনটি তালিকায় স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যর | কিন্তু প্রায় ৩০1৪০ বৎসর হইতে সেই তীব্রত। 

ক্রমে অনেক হাস হইয়া আসিতেছে ; বিশেষতধকলিকাত! রাজ- 

ধানীতে উহা এক প্রকার নাই বলিলেও চলে । এক্ষণে সক 

ভদ্র সমাজেই ম্বর্ণবণিকের আদর ও সম্ভ্রম চলিতেছে, এবং 

সাক্ষাৎ মন্বন্ধে কেহ তাহাদের প্রতি সে প্রকার বিদ্বেষ ৰা ঘ্বণ! 

প্রকাশ করেন ন| | সুবর্ণবণিক্র প্রকৃত পরিচয়ই ইহার কারণ. 
বলিতে হইবে । এতৎ সম্বন্ধে সন ১২৭৬ শালের ৫ই ভাত্রের 

“এডুকেশন গেজেট” পত্রে তাৎকাগিক সম্পাদক (প্রথ্যাতনাম! 
নুপগডত পরলোৌকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়) মহাণয় *নবর্ণথণিক" 

শির যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহারই কোন কোন স্থান 

হইতে এই এই উদ্ধত হইতেছে ; যথা--পহিদ্ছু সমাজে স্ুকর্ণ- 

বর্ণিক জাতিকে অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া সকলেই জানেন। অনেক 

গ্রকূত ছিন্দুতে স্ুবর্ণবণিকদিগের মহিত একাসনে উপবেশন 

পর্য্যন্ত করিতেও একাস্ত অনিচ্ছু। এম” কি অনেকে এরূপ 

মনে করেন € বলিয়া থাকেন যে, তাহাদিগের ছা! মাড়াইলে 

স্নান করিতে হয় । % * ** * তাহারা এরপ স্বগার্থ কেন 

হইলেন এবং বাস্তবিক তাহার! স্বগাম্পদ কি না, এই ছুইটী বিষয় 
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স্থলে আমাদিগেব বিবেচ্য। দ *1+ ঈ ন্র্ণ জাতিব 
মধ্যে গমুলোমজ সঙ্কবই উতক্ষ্ট। বিলে! সঙ্কব অতি নিট 

* * *: * বর্ণ সন্কবের মধ্যে বৈদ্যও একটি উৎক্কষ্ট অনু- 
লোমজ সঙ্কব জাতি । * * * 'হ্বর্ণবণিকও এপ একটা 
বর্ণনন্কব জাতি | ইহাব! বৈদ্যেব ওবসে ও বৈশ্তাব গর্ভে জন্মগ্রহ$ 

কবিষাছেন | হইনীদিগকে মধাম বর্ণসক্কব বলে। | * * সুবর্ণ 

বর্ণক জাতি বদ সম্ভত, স্থৃতখাং সম্মাজে হহাদিগের ঈদুশ 
দ্বপিত অবস্থা হওয| অত্যন্ত অযৌক্তিক বাঁলধ। বোধ হয। 

%* * * ন্ুবর্ণবর্ণকপ্ঘিগেব ঈদৃশ হীন অবস্থার ৩থ্য অনুসন্ধান 

কবিলে, এই কটা তাহাদিগেব ঈদৃশ অবস্থার কাঁবণ বলিযা 
প্রতীত হয়। প্রথমতঃ ইহা সঙ্কব ভাত। সন্করজাত পুভ্রেবা 

সহজে লোৌকেব সমাদৃত ও সম্মানিত হয় না। * * * দ্বিতীয়, 

ইহাব সুবর্ণ অপহ্বণ কবায় শ।পগ্রত্ত হওযাতে পত্তত বলিয়া 

শান্ত নির্দিষ্ট তইয়াছেন। এক চৌর্ণা (বাধে লোক সমাজে চির- 

কাণ একপ স্বার্থ হওয়া নিতাশ্,আযৌক্তিক বলিষ। বোধ তয়। 
তৃতীয়তঃ, লোকেব সামাজিক মান সম্ত্রমের প্রধান কারণ বিদ্যা 
ও বুদ্ধিমন্ত। | ন্ুুবর্ণবর্ণিকেরা চিবকাল বিদ্যাশিক্ষাব অভাবে বুদ্ধি- 

মন্তায় নিকৃষ্ট *₹* * * | চতুর্থতঃ, ইহাবা অনেকে অতান্ত 

অর্থগৃর। ও ক্কপণস্থভাব ছিলেনখ। * * ন্বতরাং স্বর্ণকাববৎ 

অগৌবব হওয়! ইহাদিগের নিতাস্ত অসস্ভব নছে।* * * * 

পঞ্চম ও শেষ কারণ এই যে, হারা আগন ব্যবসায় ও বায- 
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কুষ্ঠত। গুণে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়ী ধনবত্ত। নিবন্ধন আত্মুগৌ রং. 

ও গর্ধ করিয়া থাঁকেন | * + ৬. এক্ষণে সুবর্ণবর্ণিকদিগের 

চৈতন্ত হইয়াছে । আপনাদিগের কোন দোষ থাকিলে, ধত“দিন 

না সেই দোষ বিশেষরূপে জান! যায়, তত দ্রিন তাহার ক্ষালনের 

কোন উপায় হইতে পারে ন|। চেষ্টা বাতিরেকে দোষ মংশোধিত 

হইবার কোন-কালে সম্ভাবন। নাই। আধার! উৎ্রুষ্ট বীজ 

স্ভূত হইয়াও কেবলমাত্র“ আচার দৌষে ধেঁ লোকের ঈদৃশ 
স্বণাম্পদ ভইয়। জাছেন, ইহ! এক্ষণে নুবর্ণবর্ণিক সম্প্রদায়ের 

বিলক্ষণ হদয়জম হুইয়ছে। তাহারা এক্ষণে আপনাদিগের সামা. 

জিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ত্র করিতেছেন। আমরা নিকষ 

জাতি নহি, আমর! বৈশ্ত, এট বিচার তাহারা সর্বদা করিয় 

থুকেন। * * * চারি পাঁচ বৎসর হইল স্ুবর্ণবর্ণিক সম্প্র- 

দায় কর্তৃপক্ষের সহিত বিচার কবিয়! সংস্কত কলেজে আপন 

সম্তানগণের অধ্যয়ন করিবার অধিকাব সংস্থাপন করিয়াছেন। 

পাঠকবর্গের অনেকেরই প্মরণ হতে পারে, কিছু দিন পূর্বে 
স্ুবর্ণবর্ণিকেরা সভ। করিয়া! প্রধান প্রধান অধ্যাপকর্দগকে 

আহ্বান করেন ও বিচারে আপনাদিগের বৈহ্ঠত্ব সংস্থাপণ 
বারয়া যক্জোপবীত ধারণের আদেশ * লাভ কবেন। এখন ইনার! 
উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির আচার ব্যবহারও অধলম্বন করিতে আর 

ক উপসহ্থোরে উদ্ধ ত বাবসথ।প্রে দেখুন ৭ 
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»ঙ্করিয়াছেন । ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকার অবধি ইহার! বিদ্যাছু- 

শীলচে, প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ও অনেকে ক্তবিদ্য হইয়! সমাজের 

সম্মাননা! লাভ করিতেছেন ' এক্ষণে, বিদ্বান্থুণীলনে হইহাদিগের 
অনুরাগ দিন দিন বর্ধিত হইতেছে ন্ুবর্ণবণিকর্দিগের মধ্যে 

এখন কেহ কেহ *% ক * সাধারণের হিতকার্ষেয অর্থ ব্যার করিতে, 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল ব্যাপাৰ পর্যযালোচন৷ করিয়! দেখিলে 

বোঁধ হয় যে, বর্ণবর্ণিকেরা কালে' সামাজিক পাতিত্য দোষ 

হটতে মুক্ত হইষা পূর্ববকালীন পবিত্রভাব লাভ করিবেন, সন্দেহ 

নাই ।” 

পুরস্ত সম্পাদক মহাণয়ের প্রদ্দশিত সবর্ণবূণিকেব হীনত্বের 

কাবণ পঞ্চকের প্রথম এ দ্বিতীখটিকে উক্ত নিমাইচাদ শীল 

মহাপয় শ্রতিবাদ কবেন, এবং তাহ। লইয়া! অনেক বাদানগবাছ 

ভয। পরিশেষে এডুকেশন গেছেটেব সম্পাদক মহাশয় এ 
শালের ১২ই অগ্রহায়ণের পত্রে এই লেখেন ; যথা 

“গতবারের পবিশিষ্টে আমর] চড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 

নিমাইচাঁদ শীলের একখানি সুদীর্ঘ পত্রিক! মুদ্রিত করিয়াছি । 

নিমাই বাবু আপনাকে বিশুদ্ধ বৈষ্ঠ প্রমাণ করিতে ইচ্ছা! করেন। 

তিনি খাটি বৈশ্বা টা পারেন, হউন, তাহাতে আমাদের কিছুমাগ্র 

আপত্তি নাই। আমার্দিগের পর্বশ্প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ, মনৃক্ত 

নিয়োন্কুতি বচনের সার্থকতা গ্রাদর্শন মাত্র ছিল। "এবং তজ্ন্তই 

আমর! বর্ণিক জাতী য়্দিগকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিয়াছিলাম |” 



| ৯৬ | 

“তপোৰীল-প্রভাবৈ স্ত তে গচ্ছস্তি যুগে যুগে। 
উৎ্ককর্ষঞ্চাই্গকর্ষঞ্চ মন্গুষ্যেঘিহ জন্মতঃ ৮ 

| মন্্ ১০--৪২ ৰ 

অর্থাৎ-_পূর্ববোক্ত ছয় গ্রকার (ক্রান্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের 
-সজাতিজ ও অনুলোমজ ) জাতি তগন্ত। প্রভাবে, ('বস্বামিপ্রাদির 

সায় ) বীজ প্রভাবে, সত্য ত্রেতাদি যুগ মাঁগায্মো € খধ্যশৃঙ্গাদি 

মুনির ন্যায়) জাত্যুৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, এবং 'অপকর্ষও প্রত 
হয়। 

পরস্ত এডুকেশন গেজেট সম্পাদক স্থবর্ণবণিকৃকে বৈদ্োর ওরসে 

ও বৈশষ্তার গর্ভে সঞ্জাত বলিবার প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, 

যে “বৈদযদিগের স্ায় স্ুবর্ণবধিক জাতির মধ্যে অদ্যাপি অনেক 

গল্বীর এক দেখা যায়; যথ।--১ সেন, ২ দাস, ৩ দত্ত, ৪ কর, 
€ নন্দী, ৬ চন্দ্র, ৭ ধর, ৮ কুও্। ৯ রক্ষিত ইত]াদি। *  * 

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি, কইতেছে যে, স্বর্ণবর্ণিক জাতি বৈদ্য- 
সস্ভৃত।” তংগ্রতিবাদে নিমাইস্থাবু কহেন যে, “কর', 'কুণ্ , ও 

'রক্ষিত' কোন কালেই ন্বর্ণবণিকের উপাধি নাই । বরং বৈদগণ 

ব্রাহ্মণের উরসে ও বৈশ্থার গর্ভে সঞ্জাত সঙ্ধর বলিয়াই পিতৃ- 

উপাধি পাইতে ন! পারিয়! মাতৃ-উপাধি জন্য স্বর্ণবণিকৃগণের 
অবশিষ্ট পদবীই এ্রাপ্ত হইয়াছেন তহুতরে ২র| আখ্িনের 

এডুকেশন গেজেটে সম্পাদক মধাশয় হ্বীকার করেন যে, 
“আসাদের নয়টা ভিগ্ন ভিন্ন, পদবীর মধ্যে 'কর' 'কুণ্ এবং 



৯.৭ 

বিক্ষত বৈদা এবং সুব্থবর্ণিক উভয়তঠ% আঙ্ে কি না, আমর! 

নিশ্রয় করি নাই।” 

ফলতঃ, দ্বিজ জাতীয় উৎকৃষ্ট বা ঝুনুলৌম সঙ্কর সম্বন্ধে মনু- 

তহিভাঁর ১০ম অধ্যায়ের ৬ঠ প্লোকটি এই-__- 

এসীঘনস্তর-জাতাস্ত হিজৈ রুৎপাদিতান্ সুতাননু। _ 

ৃশানেব নাহ মতৃ-দোষ-বিগহিতান্ ॥ 

স্” ইহার কুল, কভষ্ট ক্কৃত টাকাংশ এই, অত্র সদৃশান্ প্ভৃ- 
মশন, নতু পিভৃ-সন্জাতীযান্। মাতু হঁনজাতীঘদ্ব-দোষেণ 

গর্িতান্। পিতৃসদৃশ-গ্রঃণাৎ মাতৃজাতে রুতকষ্টাঃ, পিতৃজাতিতো। 

নিক্ক্াঁঃ 1” 

অর্থাৎ-্-ব্রাক্ষণ কর্তৃক ্ষতরিয়াতে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক, বৈষ্তাতে, 

ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্ঠাতে উৎপন্ন সন্তান, নিকষ্ট মাতৃগর্ভে সম্ভৃত 
বিধায় পিতৃ-সজীতীয় ন। হইয়। পিতৃ-সদৃশ, সুতরাং মাতৃ- 
জাতি হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হয়। 

.এবং উক্ত অধ্যায়ের ১৪শ শ্নৌকিটি এই-_ | 

“পুত্র যে হ্নন্তরত্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্ত দ্বিজনমনাম্ ॥ 

তাননস্তরনাম়স্ব মাতৃ-দোষাৎ প্রচক্ষতে ॥” 

ইারও টীকাংশ এই» 

পআনস্তর-তীহণং. অনস্তরবটেচকা স্তর শবযস্তর-এদর্শনার্খম্। 
ষে দ্বিজাতীন।  মনম্ত-রৈকাত্তর-দ্বাস্তর- -শতিস্ত্ীয আঁনুলোমেঃল 
উৎপদ্নাঃ। পর্ধবমূ্াঃ পুত্রাঃ, ভান্ হীনজাভি-মাতৃদোষাৎ মাতৃাতি- 

প 



| ৮৮) 
াপর্ে্তান্ আর্কতে |: মাতৃ-পিস-ব্যতিবিজ-সন্ী্ণ-জাতিত্বেংপি 
এবাং মাতৃদাতি-বাগদেশকখনং মাত্দাতি-সংস্কারাদি-ধর্প্রাপ্ত- 
রম” 

অর্থাৎ--ত্রা্মীণ হইতে ্ষিয়াতে একান্ধজাত ুর্ধাবসিত। ও 

বৈশ্তাতে স্থাত্তর জাত অথ্ট, এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্তাতে একান্ত 

জাত মাহিষ্য, এই জাতিত্র . যদিও মাতৃদোষে টু, তথাপি মাতৃ- 

জাতিতুল্ায হয়। এজঠ ইহার! মাতৃজাতিব নাম, সংখ্যার, ধর 

গ্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। স্ুুতবাং ইহাবা ভ্বিজধন্ী। | 

এবং অন্বষ্ঠ, জাতি ব্রাঙ্গণের ওবসে ও বৈশ্তাব গর্ভে সঞ্জাত 

বলিয়া, ব্রাহ্মণ হইতে পাবে ন& কিন্ত ব্রাহ্মণ সদৃশ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
হইতে নিক্কষ্ট, ও বৈশ্ত হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট িজ জাতি হয়েন। 

অথচ হহাব! মাতৃজাঁতি অর্াৎ বৈপ্তবর্ণেবই নাম, সংস্কার, ধর্ম 
প্রভৃতি প্রাপ্ত হুইয়াছেন। অতএব ন্থবর্ণবণিকৃগণেব পৃর্ববেক্ত 

ছয়টি উপাধি 'ইহাবা মীত্ অর্থৃৎ, নৈশ্বজাতিরট উপাধি বলিয়া 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । অধিকষ্ত, বৈশ্তগণেব সাধারণ উপাধি প্ধন” 

“ভূতি” বা “দত্ত” শফেব জাব বৈদাগণের সাঁধাবণ উপাধি ৭গুগ্ু* 
শবেরও আভিধানিক অর্থ বৈশ্বোপাধি। যথা ;-- 

“শর্মা! দেবশ্ঠ বিপ্রন্ত বর্মাস্$ং গত্রিয্ত চ। 
ওপ-দানাত্মকং নাম প্রণন্ত। বৈশ্-খুদ্রযোঃ | 

বিষুংপুরাপ। 



[ ১৯৬ ] 

বণিক সকলে নিতযাননের চরণ) 

, স্বভাবে ভজিলেন পইয়! শরণ ॥ ০ 

বণিক্ সবার,ক্রক্চ-ভজন দেখিচুত। 
মনে চমত্কার পার সকল জগতে ॥ 

নিত্যানম্দ মহাপ্রভুর মহুম! অপার । 

বণিক্ রর মুর্থে যে করিল পার।॥ 
সঃ শর দঃ শি 2 ডি 

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বশিক্ মবারে । 

তাহা বাঞ্ছে স্থর সিদ্ধ মুনি ঘোগেশ্বরে ॥৮ 

.জঠিতন্তড ভাগবতৈর পরিশিষ্টে দেখ। যাক্স ) যে * 
“পাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন । 

স্বপাঁক করহ কিংবা আছে ব্রাহ্ষণ ॥ 

প্রভূ কহে কখন বা আমি পাক করি । 

না পারিলে উদ্ধারণ রাখর়ে উতাঠরি ॥ 

এই মত পরিবর্ রূপে পীক্ষি হুর । 

শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ॥ 

পা শন ১ পা . ০১ 

তারা! কহে এ - বছুয় কোন জাতি । 

পূর্ববাশ্রমে কোন নাম, কোথায় বসতি ॥ 
শ্রভু কহে ত্রিবেণীর্তে বসতি উচ্ছার । 

স্বর্ণবণিক্ দেখি করিন শ্বীব্ডার ॥ 



[| ২২২ |] 

বৈশ্ট কুলেঠে জন্ম॥ হয় সদাচারী। 

এজ্ন্ত উহার অন্ন ত্বণ! নাহি কার 

সেই দিন হৈতে নিত্য নিত) যহোত্দব | 

'আসিয়!-মিলয়ে বত আ্মবন্ধ সব ॥ 

প্রভু আন্ঞামতে দত্ত করেন রন্ধন। 

নিত্য নিত্য শত শত ভুগ্ধয়ে ব্রাহ্মণ |” 

এবং উক্ত গায়ক মুকুন্দ দাস এট গ৷থ। গান করিতেন? 

“উ্নীকর-ননদন, দত্ত উদ্ধবণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত। 

ব্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাজ পদাশ্রিত ॥ 

শাগ্জিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শাস্ত ধীর, স্ুবর্থবণিক্ খ্যাতি । 

রাঁধাক্ষ্ণ পদ, ধ্যায় নিরস্তব, বৈশ্তকুলে উৎপতি ॥ 

৬ বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্ধ্য, মল প্রায় তাজ্য করি, 

পুজ উনিবাসে, রাখিয়া 'সবাসে, হইল! বিবেকাচারী ॥” 

স্থতরাং খধিপ্রণীত শাস্তগ্রস্থে, ইতিহাসে, আচারে, ব্যবহারে 

ব্যবসায়ে স্তুবর্ণবণিকের বৈশ্তক্ক নিেংশয় রূপে প্রমাণিত হুইল । 

এবং বল্লাল নির্যাতনে তাহার! যে বৈশ্যত্থের বহিরঙ্গ মাত হইতে 

প্রায় আটশত বর্ষ কাল বঞ্চিত হইয়! রহিয়াছেন, ইহাঁও শ্রতিপন্ন 

হুইল। অতঃপর দেখ! যাউক, যে, এই ক্রটাটকু সংস্কারার্থ কি ন!। 



অন্ুপনীত ন্ুবর্ণবগিকের সম্বন্ধে 
. শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা | 

মনুযর্৫হিতা- একাদশ অধ্যায়। 

পাক সকল মহাঁপাতক উপপাতক ইত্যাদদিভেদে বহুবিধ । 

তন্মধ্যে এই এই গুলি মহাপাতক ; যথা 

*“খন্মহত্যা, সুরাপানং স্তেষং গুরববঙ্গ নাগমঃ | 

মহাপ্তি পাতকান্তাঃ সংসর্গন্চাপি তৈ£ সহ । ৫৫ 
অনৃতঞ্চ সমুত্কর্ষে রাজগামি চ পৈস্তনম্। 

গুরে। শচালীকনিবন্ধং সমানি ৰক্ষহত্যযা ॥ ৫৬ 
,বসন্বোক্ষত। বেদনিন্দ! কৌটমাক্ষ্যং স্ব | 
গহিতাহখাদ্যযে। জরি; জু্গ্ান্যসমানি ফট. ৫৭ 
নিক্ষেপন্ত।ংপহৃবণং নরাশ্ব-বজ তন্ত চন] 
ভূমি বঙ্জ-মণীনাঞ্চ কুঝ্ন্তেষ-সমং স্বতম্ ৫৮ 

বেতঃসেকঃ স্বযোু্নীযু কুমারীঘস্তযজান্গ চ। 
সখু!ঃ পুত্রস্ত চ স্ত্ীবু গুরুতন্লসমং বিদ্বুঃ ॥” ৫৯ 

্রাহ্মণের সাক্ষাৎ বধ, এবং অস্তপ্থারা ত্রাচ্মণবধ, এবং ক্রাহ্মণের 
গে! ভূমি সৃবর্ণীদি দ্রব্যের হরণকারিরু উদ্দেশে বদি গ্রাঙ্ছণ আপনি 

৮ 
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মরে, এই সকলকে ব্রত) বল! যায়। এইক্সপ ব্রক্ষহত্য! ও" 
নিষিদ্ধ স্থরাপান, এবং ব্রাহ্মণের অশীতি রতিক! পরিমিত স্বর্ণ 

হরণ, এবং বিমাতৃ-গমন, এবং এই সকল পাঁপির সহিত ক্রমিক 

এক বৎসর -পর্যাস্ত সংসগ, এই পাঁচটিকে মহাঁপাতক বল। 

বাঁয়।৫৫। জাতির উতকৃষ্টতার জন্য মিথ্যাভাষণ, খা“আমি ব্রাহ্মণ” 
যে দোষ প্রকাশে রাজকর্তৃক মরণ সম্ভাবন!, ঝংজ্জার নিকট চোরা- 

দির এমত দোষ কথন, গুরুর স্থন্ধে মিথ্যাভিশংসন, ইহা! ব্রহ্গ- 

হত্যার সমান পাঁতক, অর্থাৎ ইহার নাম অন্ুপাতক | ৫৬] 

ব্রাহ্মণের অধীত বেদের বিম্মরণ, নিন্দিত-শাস্ত্রের আশ্রয়ে বেদনিন্দা, 

কৌট সাক্ষ্যপ্রদান, ব্রাহ্মণ বাতিরিক্ মিত্রের '্ধধ, এবং লগুন 
গ্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ভক্ষণ ও অখাদ্য বিষ্ঠা মৃত্রা্দির ভোজন, 
এহ ছয় স্থরাঁপানতূল্য পাতক | €৭! ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্তের নিক্ষেপ 
অর্থাৎ গচ্ছিত বন্তর অপহরণ, নর অশ্ব রূপ! ভূমি হীরক ও মণির 

অপহরণ, ইহ! স্ুবর্ণসটর্য্যের সমান পাতক বলিয়াছেন | ৫৮| 

সহোদর ভগিনী, কুমারী, চাঁষ্পীলী, এবং সখ! ও পুক্রভার্য্যাতে 

রেতঃসেককে গুরুপত্বী,গমন সমান পাতক বলিয়াছেন,*....। ৫৯ 

এই এই কর্মের নাম উপপাতক ; যথ1-- 

“গোবধো হ্যাজ্যসংযাজ্য-পারদর্যযাভুহ্য্ববিক্রষাঃ | 

গুরু-মাভৃ-পিতৃত্যাগঃ শ্বাধ্যাযাগ্্যোঃ স্ৃতত্ত চ ॥ ৬০ 

পরিবিতিত। হ্নুভ্েনোটে পরিবেদন মেব চ। 

তযো দাঁনঞ্চ কণ্যায। স্তযে! রের.চ বাঁজনম্ ॥ ৬১ 
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কন্তাষ। দুষণঞ্চে বা ষ্যং তলোঠানম্। ॥ 

 ₹ভাগারাম-্দারাণা মপত্যন্ত চ বিক্রঘঃ|,৬২ 
ব্রাতাতা বান্ধবত্যাগে। ভূত্যাইধাাপন মেষ চ। 
ভৃতাচ্চাধ্যনাদাঁন মপণ্যানাঞ্চ বিক্রুষঃ॥ ৬৩৯ 

সব্ধাকরৈষধীকারে মহাযন্ত্র প্রবর্তনম্। 
হিংসৌষধীনার্স্ত্যাজীবো ইভিচারো মূলকন্মন চ॥ ৬৪ 

ইন্ধনার্থ মণ্ডধ!ণাং দ্রমাণ| মবপাতিনম্। 
আত্মার ক্রিষারস্তে। নিন্দতান্নাহদনং ভথা ॥ ৬৫ 

অনাহিতাগ্রিতা স্তেষ মুণানা অনপ্ক্রিযা। 

দ্মসচ্ছান্ত্রধিণমনং কৌণীলবান্ত চ ক্রিষ! ॥ ৬৬ 
ধান্ত-কুপ্য-পণুস্তেঘং মদ্যপন্ত্রী-নিষেবণমূ। 
্ত্ী-শুদ্র-বিটক্ষত্রবপো নাস্তিকাং চৌপপাতকম্ ॥৮ ৬৭ ৭৮ 

এক্ষণে উপপাত্রক কহিতেছেন। গোহতা1, জাতিছুষ্ট ও কর্ম 

ুষ্টের যাজন, পরক্জ্রী-গমন, আত্মার ঝিক্িয, অবশ্ত শুশ্রষণীর 

মাত! পিতা! ও শুরুর গুশ্রাধ! ন। কী পভ হোম প্রভৃতি ত্রঙ্গষন্জ্ের 

মননুষ্ঠান, স্মার্তাগ্রির ত্যাগ, সুভের জাতকুম্াদি সংস্কার না 

কর! (৬০), জ্যেষ্ঠ অক্ৃতদার (ঝ1) অক্কতাগ্রিহোত্র থাকিতে, 

কনিষ্টের বিবাহ, উহীক্ছে এ্ারিবেদন বলে, উহাতে জোন্ঠও পরি- 

বিত্বিত্ব প্রাপ্ত হয়, এমত জোষ্ঠ (ও) কনিষ্কে কণ্তাদান, এবং 
প্ী বিবাহে হোমাদির পৌরহিতা (৬১), জরজন্বা কন্তার অঙ্গুলি, 
দ্বার! দূষণ, বৃদ্ধিদ্বারা জীবিকা, ব্রন্মীরীর স্ত্রীসস্তোগ (জ্ত ব্রত 
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লোপ ), তড়াগউদ্যান ভার্ষা| ও অপত্যের বিক্রয় (৬২), যোড়শ* 

বর্ষের অতীতেও উপনয়নের অনন্ুষ্ঠান_-উহাকে ্রাতাতা, বলে, 

পিতৃব্য গ্রাতৃতি মান্ত ব্যক্তির অসেবা, নিয়ম করিয়! ছাত্রের নিকট 

হইতে বেতন “লইয়া অধ্যাপন, (বেতন দান পুর্ববক অধায়ন),- 
'শান্ত্রনিষিধ 'তিলাদির বিক্রয়, (৬৩), সুবর্ণাদি খনিতে রাজার 

আন্তায় অধিকার, (জলপ্রবাহের প্রতিবন্ধ টৈতৃভ্ৃত ) বৃহৎ সেতু 
প্রভৃতির প্রবর্তন, গ€ষধী-বিহিংস1, ভর্যাদির জারযোগ করিয়| 

জীবিকা, গ্ভেনাদি আভিচারিক যাগ দ্বারা অনপরাধির হিংস!, 

ম্ত্রাদি দ্বারা পরবশীকরণ (৬৪), পাকাদির জন্ত অপু বৃক্ষচ্ছেদন, 

অনাতুরের- দেব পিত্রাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে পাকার্দি যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান, সন্কৃৎ ইচ্ছাতে (নিন্দিত ) লশ্তনাঁদর ভক্ষণ (৬৫), 

গধিকার থাকিতে অগ্যযাধানের অকরণ, স্বর্ণ ব্যতিরিক্ত অন্ত 

সার বস্তর অপহরণ, দেবধিপিতার ব্রহ্মচর্ধ্য ( বেদাধ্যয়ন ) পুজোৎ- 

পাদনাদি দ্বার খণ খ্রিশোধ ন। করা, বেদ ও স্মৃতি বিরুদ্ধ 

শাস্ত্রের অধ্যয়ন, নৃত্য গীন্চ বাদ জীবিক! কর! (৬৬), ধান্ তাত্তর 

লৌহ পশ্বাদির চৌর্মা, মদ্যপানকারিণী স্ত্রীতে গমন, স্ত্রীহতা, 

*( ষত্রিয়হত্য ), বৈশ্তহত্য, শুদ্রহতা! ও নাস্তিকতা, এই সকলের 
প্রত্যেককে উপপাতক বল! যাঁয় | ৬৭ *.. 

এভছ্যতীত জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ ঝ৷ 
এঅপাংক্তেয়, মলাবহ্ প্রভৃতি পাতকেরও উল্লেখ আছে। 

যথ| সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিন বা বৈশ্তের গুরু সমীপে গমন পূর্বর্বক 
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শানত্যজাপ্য সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ ও রা জন্ত ঠীংারকে উপ- 

নয়ন রুহে ॥ যথা-_ 

গৃহ কর্ণ যেন সমীপং নীষতে গুরোঃ। 

বালে! বেদায তদ্যোগাঁং বালগ্তোগনমং বিছুঃ॥” 

তৎকালে দণ্ড কমগুলু যজ্ঞ্থত্র প্রভৃতি খুরণ »্পইহার : 

বহিরঙগমাত্র | উক্ত ময় অতীত ভইলে, উপনীত না হইয়! 

সাধিত্রীমন্ত্াত হইলেই ব্রাত্যতা দোষ জানবো, এবং ইহা উপ" 

পাক মধ্যে গণ্য হয়। এই উপাতক -প্রায়শ্টিন্বার্থ ; যথা__ 

“যেষং দ্বিজানাং সাবিত্রী নান্ুচোত যখ। বিধি | 
ভাং ্চারযিত্বা ্রীন্ কচ্ছান্ কথাবিধুাুপনাষযেৎ ॥৯ ৯ ১৯২ 

্াঙ্মণ!দির উপনয়নে যে মুখ/কল্প অন্থুকল্প বিধান কাল উত্তু, 

আছে, উহাতে যদ্দি উপণর়ন না হয়, তবে তদ্দোষ নিবারণ জন্য 
তিন প্রাজাপতা করিয়। উপনয়ন দিবে । জাতি ও শক্তির অন্ধ- 

সারে ব্রাত্যষ্টোম প্রায়শ্চিত্ত বিল্জানিবে | 

*প্রাযশ্চিন্তং চিকীর্যস্ত বিকর্মস্থাত্ত যে দ্বিজাঃ। 

ৰন্ধণ! চ পরিতাক্তা! স্তেষ! মগোতদাদিশেৎ ॥৮ ১৯৩ 

(দ্বিজ জাতীয় ) যাণ্তাব্র। নিষিদ্ধ শুদ্রসেবাকারী (বা অস্ত 
অবিহিত কর্ম্কারী, ) যাহার! উপনী্ হইয়া ও বেদাধ্য়ন না করে, 

অথচ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছ! করে, তাহার।ও গ্রাজাপতাত্রয়, 

রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । 
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পরাহং ত্ীত স্তাহং সাধং ত্র্যহ মদা। দযাচিতম্। ) 

ব্র্যহং পরঞ্চ* নাশ্বীযাৎ প্রাজাপত্যঞ্চরন্ দ্বিজঃ ॥” ২২১২ 

প্রাজাপত্য ব্রতের লক্ষণ ; উক্ত ব্রত দ্বাদশাহ সাঁপা, শ্রাথম তিন 

দিবস দিনে কুক্কুটাণ্ প্রমাণ যড়বিংশতি গ্রীন ভোজন করিবে, 

আর শন দ্দিন সায়ংকালে দ্বাবিংশাতি গ্রাল অন্য তিন দিন 

অযাচিতে চতুর্ব্বিংশতি গ্রা় খাইবে, পরে খতন দিবস উপবাস 

করিবে। এই যে ভোজন করিবার বিধি দিলেন, ইহার তাঁৎপর্যা, 

তদতিরিন্ত ভোজন করিবে না) উক্ত ভোজনের নিয়ম নাই! 

পরত 

র্জকুর্বন্ বিহিতং কমন নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্। 

গ্রসজংশ্চেন্ধিযার্থেযু প্রাষশ্চিন্তীঘতে নমরঃ 1” ৪৪ 
| যদ্যপি সন্ধ্যেপাঁসনাদি নিত্য বিহত কর্ম না করে, এবং 

খবম্পর্শাদিতে বিহিত ন! করে, এবং অবৈধ হিংসাদি কর্ধ 

করে, এবং বিহিত নয় $ শ্যিদ্ধ, নয় এমত কার্ধ্যে অত্যন্ত আসক্তি 

করে, সে তত্পাপ রা রা গ্রায়স্চিত করিবে। 

অপিচ-- পু 

"অকামতঃ কৃতে পাপে প্রীযশ্ন্তং বিছু ব?ধাঃ। 
কামকার-ক্কতে ইগ]ছ.রেকে শ্রর্তি-নিদর্শনাৎ ॥” ৪৫ 

'অজ্জানকত (বা অনিচ্ছা! বশতঃ অগত্যাজন্য ) পাপের শায়- 

শশ্চেত্ত কোন কোন মুনি কহিয়ছেন। এই পুর্ব পক্ষের উত্তর এই, 
যে কামকৃত (না ইচ্ছ! কৃত পাপেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাৎপর্যা, 
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অজ্ঞান কত পাপের প্রায়শ্চিন্ত অপেক্ষা কার্থফত পাপের গুরু 

প্রায়শ্চিত্ত হইবে" "" 

“অকামতঃ ককতং পাপং বেদাভ্যাসেন গুদ্ধযতি। 

কামতত্ত ক্ুতং মোহাৎ প্রাসটিনৈ পৃথস্রিবিঃ 1 ৪৬ 

সজ্ঞান ( বা“অনিচ্ছ। ) কৃত লঘু পাঁপ বেদাভ্যাসেই ক্ষয় হয 
গুরু পাপের প্রায়্ত্ত নান! শ্রকার ,আছে | রাগস্বেষাদ্যাক্রান্ত 

চিত্তে ইচ্ছাপুর্ব্বক কত পাপের নানা প্রকার প্রায়শ্চিস্ত কহিয়াছেন। 
* এখানে এইটি বিবেচা, যে সাত আট শত বর্ষ পুর্বে বল্লাল- 

নিগ্রহ কালে রাজপুরুষগণ বলপূর্বববক্ নুবর্ণবণিকের স্বর্ময় বা 

স্রাস্তব ম্তস্ত্র আছিন্ন করিয়! তাহাদিগকে শুদ্রাচ্ণে্বাধ্য করিয়া- 

স্িল। স্থতরাং তৎকালে তীহাঁরা ও তছন্বর তাহাদিগের 

গণ যে ব্রাত্তা দোষম্পর হইয়াছিলেন, তাহা কামতঃ হয় নদ 
কন্ত অকামতঃ ও 'অগত্যাসস্তুত হইয়াছিল। অথচ এখনও 
অনেকে তাহাদের জাপা গায়ত্রী মন্ত্র 'জপ করিয়৷ থাকেন, এবং 

অনেকে আপনাদিগের বৈশ্ত্ব পর্ধাস্তএভুলিয়! গিয়াছেন। সুতরাং 

এক্ষণে তাভাদিগের ব্রাত্যতা উপপাতক অকোমতই হইতেছে, এবং 

তাহ। বেদাত্য/স বা তদন্ুরূপ ভগবদগীতাদি উপনিষৎ পাঠে 

প্রীয়শ্চন্তীকৃত করাইৎ্ন্বিষেয় । নতুবা অধুন! নিজের বৈহ্ত্ব বোধ 
সত্তেও স্বীয় স্বীয় অবনত কর্তবা “কর্মে গুঁদাসীন্ প্রকাশ করিলে 

উপপাতকটি আর 'অকামতঃ হইতে পারে নাঁ। এতদ্বিষয়ে, 
কারও উপদেশ আছে যে 
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“বেদোদিখ্ানাং ঘিত্যানাং কর্ণ।ং সমতিক্রমে 

ন্নাতকব্রতলে (পে চ শ্রাষশ্চি্ত'নভোজনম্ ॥৮ ২০৪ 

বেদোক্ত নিত্যকর্্ম অগ্রিহোাদদি, যাহার অকরণে বিশেষ প্রায় 
শ্চন্ত শান্ত্রে উদ্দিতু নাই, তাহার অতিক্রমে এবং ন্নাতকব্রতের 

লোপে অহোরাত্র উপবাস রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে! 
তদন্তর, ৮ 

পসাবিত্রীঞ্চ জদেন্লিত্যং পবিভ্রানি চ শক্তিতঃ | 

সর্বেষেব ব্রতেঘেবং প্রাষশ্চিত্রার্থ মাদৃতঃ 1” ২২৬ 

সাবিত্রী সর্ধবদ! জপ করিবে, এবং অঘমর্ষণাঁদি ( পধিভ্র ) মঙ্ 
শক্ত্যন্গসারে 'জপ' করিবে । এই যে সাবিত্রী জপ, অমর্ষশাদি জপ, 

যেমত চান্জ্রায়ণ ব্রতে করিবে, তক্্রপ অন্থান্ত প্রাঁজাপত্যাদ ত্রতে? 
গ্রক:শ্চিনার্থ যত্ববান্ হইয়া করিতে হইবে । 

অপরতঃ, 

“খযাপনেনাইমনুতাপেন তপস! হধ্যযনেন চ! 

পাপকৃল্মুচ্তে পাপাত্ৃথা মানেন চাপদি ॥” ২২৮ 

পাপ্কারী যদি 'আঁমি অতি পামর, অতিশয় পাপিষ্ঠ' এতদ্্রপে 

লোকে প্রকাশ করে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। এবং আঅন্ু- 
তাপ তগন্ত। ও অধ্যয়ন দ্বার পাপ হইতে সু হয়। ব্রতে অশক্ত 

বাক্তির দাঁন ছার! পাপ-মুক্ত হয়৷ থাঁপনটি গ্রকান্ত প্রারশ্চিন্তের 

আগ, রহস্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ হইতে পারে না। কিন্তু অন্থৃতাপটি 

উভয় প্রকারের অঙ্গ হইবে। 'দাঁন দ্বারা পাপক্ষয় করিবে, তাহা 
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গাজাপত) ব্রতে অশক্তের অন্গুকল্প এক ধনুর মূ, আ'ঢ্য দরিদ্র 

ভেদে পঞ্চ কার্ধাপণ অথবা ত্রিকার্যাপণ'" |, 

“যথা যথা! মন স্তস্ত ছুষ্কতং কর্ম গর্হতি | 
তথা তথ! শরীরং তত্েনাহধর্ষেণ মুচাতেশ” ২৩০ 

ষে প্রকারে হুষ্কতকারির মন পাপ কর্ধকে ঘ্বণা কুরে, সেন্ট 

বপে জীবাত্ম! দষ্কর্ত হইতে মুক্ত হয়। ইহ! অনুতাপের প্রশংস! 

প্বৃত্ব! পাপং হি সস্তপ্য তম্মাৎ পাপধৎ পপ্রমুচাতে। 

নৈবং কুর্ধযাং পুনরিতি নিবৃন্তা পুষতে তু সঃ ॥৮ ৯৩১ 

পাঁপ করিষা যদ্দি অন্ুতাঁপ করে, এবং পাঁপ আব করিধ না, 

এন্যাদৃশ সন্কল্ন থাকে, তনে সে পাঠ হঈতে মুক্ত হয় » 

“এবং সঞ্চিস্তা মনসা প্রেত্য কর্মফলোদযম | 

মনো বাস্ব,ক্তিভি নিতাং শুভং কর্ম সমাচরেৎ 1” ২৩, 

পরলোকে গুভাশ্ুভ কর্মের ইষ্টানিষ্ট ফল হয়, এইরূপ বিবেচ- 
নায় মনোবাকৃকার দ্বাধা সকত্র-স্্ুভ কর্মতি করিবে, অগ্তভ কর্দ 

করিবে না| | 

“অজ্ঞান[দ যদি ঝ| জ্ঞানাৎ কৃত্ব! কর্ম বিগহিতম্। 

তন্মাদ্ বিমুক্তি, মৃন্ধিচ্ছন্ দ্বিতীযং ন পমাঁচরেৎ 1” ২৩৩ 

অজ্জনে অথব। জ্ঞানপুর্ব্বক পাপ করিয়া, তাহার মোচনে যে 

ইচ্ছ,ক হইবে) সে দ্বিতীয়বার এ পাপ করিবে না। তাৎপর্য, 
পুনর্বার পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অধিক করিতে ভয় | 
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প্যস্মিন্ কম্ধণান্ত কঁতে মনসঃ স্তাদলাঘবম্। 
তশ্মিং স্তাবত্তপও কুর্যাদ্ যাবস্ত;করং ভবেৎ ॥” ২৩৪, 

যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মনের সন্তোষ না জন্মে, তাবৎ সে এ 

প্রায়শ্চিতের আবৃতি করিবে, যে পর্যস্ত মনের সম্ভোষ ও প্রসাদ 

হ। ৮. , 

পতপোমূল মিদং সর্ধবং দৈব-মানুষকং ৫ | 
তপোমধ্যং ৰবৈ£ প্রোক্তং তপোহিত্তং বেদদর্শিভিঃ ॥৮ ২৩৪ 

দেবত৷ ও মনুষ্যের যে সুখ সম্পন্থি হয়, তাহার উৎপত্তির 

কারণ, স্থিতির কারণ, ও অবধির অর্থাৎ পরিসমাপ্তির কারণ রা 

হয়, বেদজ্ঞরাণ্ইহা কছিয়াছেন |. 

প্ব্ণম্বণস্ত তপে। জ্ঞানং, তপঃ কষত্রস্ত রক্ষণম্ । 

৭ বৈশ্থন্ত তু তপো বার্থ তপঃ শৃদ্রন্ত সেবনম্।” ২৩৬ 

ব্রাহ্মণের ত্রঙ্গচর্য।ত্মক বেদাস্তেণ বোধই তপন্তা, ক্ষত্রিয়ের তপ 

প্রজীপালন, বৈষ্তের বাণ্জি; পশুপালনাদি তপন্তা । ইহাতে 

এইটি সমুদিত হইল, যদ্যপি আঞ্ষণর উৎকট পাপ জনিত দোষ 

জন্মে, যথাসম্ভব বেদাধ্য়ন করিলে গজ পাপ হইতে অনায়াসে 

ব্রাহ্মণ মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয়ে বদ্যপি প্ররূপ দোষ জন্মে, ও গ্রজা- 

পালনাদি ধর্শানুষ্ঠান থাকে, তবে তাহাতে উত্ত' পাপ ক্ষয় হইবে। 

স্থবর্ণবণিকাদির যদি ্রাত্যাদি দোষ জন্মে, তবে তাহার বাণিজ্যাদি 

-স্শ্র্েয অনুষ্ঠান থাকিলে, অনায়াসে উক্ত পপ হইতে মুক্ত 

হয়! ইচ্ছামত উপনয়ন সংস্কারের যোগ্য হইবে, প্রায়শ্চিত্তাজর 
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নুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকিবে না। ূে ্রাহ্ধণ 'পরিচর্ধ]াই 

পস্তা, তাহাতেই শুদ্র কর্তকার্ধয হয়। 

যদ স্তরং যাদ,রাপং যন গ্ট'বচ্চ ছুফধরম্। 
মর্ধৃত্ত তপন! সাধ্য তপে৷ হি ছ্রতিব্রগ্মম্॥” ২৩৯ 

যে বস্ত ছস্তর অর্থাৎ ছঃখেতে উত্তীর্ণ হওয়াযাক৮যেমর্তাছু্ 
্রহস্থচিত আগদ্, যাহা ছুরাপ অর্থাৎ ছঃখেতে প্রাপণীয়, যেমভ 

_বিশ্বামিত্রের ত্রান্মণ্যাদি, ও যাহ ছুঃখে গমনীয় অর্থাৎ সুমেরুর 

উপরিভাগ প্রভৃতি, আর যাহা ছুঞ্ধর, যেমত বহু গে! প্রদানাদি, 

এসকল ভপন্তার অসাধ্য নহে যেহেতু শপন্ত! ছুরতিজ্রম হয়, 

* অর্থাৎ তপন্তা দ্বারা ছক্ষর কার্যকর হয়। ূ 

“মহাপাঁতকিনশ্চৈব শেষ! শ্চাকার্য্যকারিণঃ | 
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যস্তে কিন্ছিষান্ততঃ ॥৮ ২৪০ 

যাহার! ব্রহ্মত্যা্দিকারী মহাপাতকী, এবং যাহার! উপপাত- 

কাদি অকার্ধ্যকারী, উহা তগস্ত বারা প্রোক্ত পাপ হইতে 
মুস্ত' হয়। 

“বেদাভ্যাসো হন্বহং শক্ত মহাষজ্ঞর্রিষা ক্ষমা। 

নাঁশযস্ত্যাশ্,প্যপানি মহাপাতকঙ্ান্তইপি ॥” ২৪৬ 

প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন, পঞ্চ মহামজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং সহি- 
ফুত। ব্র্মহত্যাদি জনিত মহাপাপ আশ্ড নাশ করে, অন্ত প্ঠজেিন, 

কথা কি। 



! ১২৪ )] 

“এনসাং ল+ুক্মাণাং চিকীর্ধ্পনোদনম্। 

অবেতাচং জপেদ্বং যৎকিঞ্চেদ নিতীতি ব| ॥৮২৫৩ 

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপক্ষয়ার্থী, অথব! উপপাঁতকাি 

পাঁপ মোচনার্থী হইবে, সে “অবতি হেলে! বরুণযোঃ” এই খক্, 

অর্থবা “যপ্কিঞ্চেদং বরণদেবে। জলে” এই খক্, কিংবা! “ইতি 

মে মনঃ” ইত্যেতৎ স্থক্তমন্ত্র সংবত্সর ব্যাপিয়া প্রত্যহ একবার 

জপ করিবে। ৰ 

পূর্বোক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলি মহামহোপাধ্যার পঞ্চিতবর 

ভরত্চন্ত্র শিরোমণি কৃত | 
রঃ 

যাঁজ্বন্ধ্য সংহিতা র প্রথমাধ্যায়ে--_ 

“আ| ষোডশা দ্বাবিংশ! চ্চতুর্বিংশাচ্চ বত্মরাৎ। 

ৰদ্ষ-্ত্র-বিশাং কাল টপনাযতকঃ রঃ ॥ ৩৭ 

অত উ্ধং পতত্ত্যেঠে সর্বধণ্া বহিষ্কৃতাঃ | 
সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্য ত্রাত্যন্তোমাদ্বৃতে ক্রতোঃ ॥৮ ৩৮ 

বশিষ্ঠ সংহিতাঁর একাদশাধ্যায় শেষে-_ 
"আযোডশাদ্ বম্ষণস্তাধনতীতঃ কালঃ, আদ্বাবিংশাৎ কষত্রিষস্ত, 

প্আচতুর্বিংপাদ্ বৈশ্তস্ত, অত উর্ং গতিত-সাবিত্রীক! তবস্তি। 
নৈনানুপনযেক্া্ধ্যাপযে্সযাজমেন্নৈভি বিবাহযেযু$ | 
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পৃঁতিত-সাবিত্রীক উদ্দালক-ব্রতঞ্চরেৎ)। তরদাঁষথ। ; 
দে! মাসৌ যাবকেন বর্তধৈ ন্মানং মাক্ষিকে ণাইস্রান্রং স্বতেন 

ষড়াত্র মযাচিতং, ত্রিরাত্র মৰ ভক্ষো ইহোরাত্র মেবোপবসেৎ। 

অশ্বমেধাবভূথং গচ্ছেদ, বরাত্যন্তোমেন বা যজেৎ।” 

“উদ্দালক-ব্রতাচরণাশক্তৌ সপাদ*নব খেনবঃ, তক 
পাদোনাস্টবিংশতি-কার্যাপণ! বা দেযাঃ।” ্ 

উট্টরঘুনন্দন সন্কলিত স্থতি শানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, 

যথা 

বিষুধর্টোত্িরে-_ 
“যোডশাৰ্দে। হি বিপ্রস্ত ধাজন্যন্ত দ্বি-বিং ংশতিঃ। 

বিংশতিঃ সচতুর্থা চ নৈশ্তম্ত পরিকীন্তিতা । 
সাবিত্রী নাহতিবর্তেত, জত উদ্ধাং নিবপ্ততে 

যমবচণং-_ 

“পতিত! বস্ত সাবিত্রী নবর্ষুণি পঞ্চ চ। 

ৰা্ষণস্ত বিশেষেণ তথা রাজন্থ-রৈশ্তযোঃ | 
প্রাযশ্চিত্তং ভবেদেষাং প্রোবাঁচ বদতাঁং বরঃ।” 

পৈঠীনসি বচন 
“দ্বাদশ যোডশ বিংশতি  শ্চেদতীতা, অবরুদ্ধকাল! ভবস্তি। 

এতদ্বাদখ-বর্ষাছাপরি বৰান্বপাদীনাং মহাব্যাহতি-হোম-রূপ-ীঃ 
শ্চত্তার্থং, যোডশ-বর্ষোপরি, গুরু *্প্রামশ্চিত্তম্।৮ 
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শঙ্খ-লিখিতৌ-৮ 
রাত শ্চা্জাণ ঞ্চরৎ, গোপ্রদানধ কুর্ধাৎ, চাজ্জানণাশাৌ 

ধেসবষ্টকং তন্ম,ল্যং বা সার্দ-দ্বাবিংশতি কার্ষাপণা, গোমূল্যং কার্ধাপণ 
এক), মিলিত সার্ধ'প্রযোবিংশতি কার্ধাপণ! দেযাঃ।» 

** পিতৃ-স্*ৃ-রহিতন্ত নিব দেশোপপ্নবাঁদিন! পতিতসাবিত্রীকস্ত 

বা বিষষে তু মনু-বিষ__ 

“যেষং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুষ্ঠেত যথাবিধি | 

তাং শ্চারযিস্বা ত্রীন্ কচ্ছ,ন্ বথাবিধাপন|যযেৎ ॥৮ 

কৃচ্ছংভ্ীজাপতাম্। তভ্রযাশক্তে ধেহুত্রং, তন্ম,ল্যং নব- 
কার্ষাপণ| ব! দেযাঁঃ। 

অর্ধাৎ__বিষুধন্মোত্তর শাস্ত্রে বলেন; যে ক্রাঙ্গণের যোড়ণ বর্ষ 

মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের ছ্বাবিংশতি বর্ষ মধ্যে, ও বৈশ্তের চতুর্বিংশতি বর্ষ 

মধ্যে, উপনয়ন সংস্কারে সান্িত্রী মন্ত্র গ্রহণ কা রিতে হয়, এই কাল 

অতিক্রম করিতে নাই । করিলে, 'সংস্কার কার্ষ। নিবৃত্ত হয়। 

যম বলেন, ষে ব্রাঙ্গণের বিশেষতঃ পঞ্চদশ বর্ষের পর, এবং 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের যথাযথ বর্ষের পর সাবিত্রী পতিত। হইলে, শান্ত: 

বেভৃগণের মতে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয়। 

পৈঠীনসি বলেন, যে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের যোড়শ বর্ষ 

স্ডইক্শ্তের বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে উপনয়নের কাল অবরুদ্ধ 
হয়। তখন উপনয়ন সংস্কার দরিতে হইলে, মহাব্যাঙ্থতি হোম 
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রূপ ্রায়শচিতবের আবশ্াকত| জন্মে । এদন্তর/ ব্রাহ্মণের ষোড়শ, 

য়ে দ্বাবিংশতি ও বৈষ্ঠের চতুবিংশতি »বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে 
গুরু প্রায়শ্চিন্ করিতে হয়। 

শঙ্খসং ংহিত। ও লিখিতসং ংহিতায় উক্ত স্থাছে, ষে ব্রাত্যত। 

দোষ জন্মিলে .একটি চান্দ্রায়ণ ব্রত ও একটি গোঁ দান করিবেন 

চান্্রায়ণ ্রতানুষ্টানে অশ্ত হইলে আটটি ধেন্থু অথব! তদ্মুলয সার্ধ 

দবাধিংশতি কাহন কড়ি, এবং একাটি, গে বা তন্মুূল্য এক 
কাহন কড়ি, তছৃভয়ে সার্ধ ভ্রয়োবিংশতি কাহন কৃড়ি উৎসর্গ 

করিবে ' 

পিতৃ মাতৃহীন নিঃস্ব বা দেশবিগ্লবাদিতে সাবিনবীত্রষ্ট বাক্তি 
সবন্ধে মনুসংহিতা ও বিষুসংহিতার উপদেশ এই যে, যে সকল 
'দ্জজাতীয়ের বখাসময়ে বা যখাবিধি সাবিত্রী মন্ত্র অনুষ্ঠিত নগ্ছয়, 

তাহাদিগকে তিনটি কচ্ছু বা প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করাইিয়! যথা- 

বিধি উপনয়ন সংস্কার করাইতে হয়।, ব্রতত্রয়ে অশক্ত হইলে 

তিনটি ধেনু ব তন্ম,ল্য নয় কান, কড়ি উৎপর্গ করিতে হয়। 

নির্ণয়সিদ্ধু গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে 

পলুপ্তে কর্্মণি সর্ব প্রাষশ্চিন্তং বিধীযতে | 

প্রাবশ্চিন্তে কৃতৈ'পশ্চাল লুখং কর্ম সমাচরেৎ॥” 

নিত্য নৈমিন্তিকাদি সর্বপ্রকার কর্ম লগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত. 

বিধেয়। প্রায়শ্চিত করণাস্তর পুনরায় লু্ধকম্ম মমাচরণ করিবে। 
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মহামহোপাধ।য় পঙ্িতকেশরী মধুস্থদ্বন স্তিরদ্ব মহাশয়ের 

উদ্ধূত ও ব্যাখ্যাত বিধি এই-_- 

"ক্ষামবত্যাদিনা যদ্বৎ কর্ম্ণ! পৃতনাপতে। 

দেবদোধাদ্করণে জাতে দোৌষ-কদস্বকে । 

£ুমেনৈকেন সর্বেষাং দোষাণাং ক্ষ মাদিপেৎ 

দৈবদোৌষ বশতঃ নিত্যকম্মীদ্ির অকরণ জন্ট দোষ জন্মাইলে 

এক ক্ষামবতী হোমরূপ, গায়শ্চিন্ত দ্বার সকল দোষের ক্ষর হয়, 

ইহ শাস্ত্রে কথিত আছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বার! সকল স্থানে শ্রায়স্চিএ 
করিত হয়, প্রারশ্চিন্ত অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত দোষের'ও ক্ষয় হয়। 

' রঘুনন্দনোদ্ধুত মহাভীরতে-_ 
.. “্ষদ্যকার্যযশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্। 

সর্ধং দহতি গঙ্গাস্ত স্ত,লরাশি মিবা ইনলঃ ॥” 

তেনৈবোদ্ধুত স্কান্দ-ভবিষ্যযে|8-__ 
“ম্ানমাত্রেণ গঙ্গা ধাংস্প1গধ ৰ,ল্গবধাদিকম্। 

দুরাধর্ষং কথং যাতি চিস্তযেদ্ যে। বদেদপি। 

তন্ত।হ্হং প্রদদে পাঁপং কোটি-বদ্ববধোস্বম্ ॥ 

স্ততিবাদ মিমং মত্ব। কুভ্তীপাকে মন্কীযতে 

আকল্পং নরকং ভুক্ত1 ততে। জাযেত গর্দিতঃ ॥” 

, শত শত অকার্ধ্য করিয়! গঙ্গাক্নান করিলে, অনলে তুলারাশির 
সায় গঙ্গান্ুতে সেই সকল পাপু তম্মীভূত হয়। 
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যদি কেহ মনে করে বা মুখে বলে যে অধ্যুৎকট ব্রদ্ধহত্যাদি 
মহাপাতক গঙ্গান্নান মাসে কিনধূপে নষ্ট হয়, তাহা! হইলে, 

তাহার কোটি বহ্গহত্যা পাঁতক জন্মে"। যদি কেহ মনে করে, যে 

ঙ্গান্নানে যে ্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয়, তান্বা কেবল স্তরতিবাদ 

মাত্র, তাহা হইলে, যত দিন স্থষ্টি থাকে, ততু দিন, তাহ 

কুম্তীপাক নরকে যন্ত্র! ভোগ করত শেষে গর্দভ জন্ম লাভ 
করিতে হয় । | |] 

প্রাযশ্চত্ত-বিবেকে-_ 
হরিনামাহপি মহৎ প্রাষশ্চিন্তং শ্রাষশ্চিন্তবর্গাণাং, যথা-- 

“হরি হ্রতি পাপানি ছষ্টচিন্তৈ রপি স্্তঃ | 

অনিচ্ছষাপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাতকম্ ॥ 
নায্োইস্ত যাদৃশী শক্তিঃ পাপ-নিরহৃরণে হরেহ | ১- 

তাবৎ কর্ত(ং ন শকোতি পাতকং পাতকী জনঃ |” 

“কিরাত-হুনাস্ত পুলিন্দ-পুক্কস! 

আভীর-ল।| যবৃনাঃ খশ।দযঃ | 
যে ইন্ডেচ পাপ! যহছ্ুপাশ্রযাশ্রযাঃ 

শুদ্ধয্তি, তশ্যৈ গ্রভবিষ্ণবে নমঃ !৮* 

মৎন্য সুক্তে প্রাযূশ্চিন্ত প্রকরণে ৩৮ পটলে, (শব্ধ কল্পদ্রমোদধ, ত) 

পগাযত্রী-পতিতে৷ ব্রাত্যে, ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কতঃ। 

অশক্তে চৈব মন্তঞন্ত চরেদৌদ্দালিকং ভ্রতম্। 

* এই গ্লোকগুলির অন্বাদ পরবস্তী বাবস্থাপত্রের অনুবাদে ত্রষ্টবা । 

টি 
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ছ্বৌ মাসৌ যাবকাহ।রো, মাসমেকং পযঃ পিৰেছ্। 

দন চ পক্ষ মেকত্ধ সপ্তরাত্রং ঘ্বৃতেন তু ॥ 

অযাচিতেন ষডাত্রং ত্রিরা্রং বর্তৃষেজ্জলৈঃ। 

অহোরাব্রং ন ভুঞ্তীত ততঃ সংস্কার মর্থাতি ॥” 
“পতিতা যস্ত গাযত্রী দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ। 

প্রাষশ্চিত্তং তবেত্তস্ত প্রোবাঁচ ভগবান্ শিবঃ ॥ 

সশিখং বপনং কৃদ্ধা ব্রতং কুর্ধযাৎ সমাহিত2 | 

হবিষ্যং ভোজবেদন্নং ৰাক্ষণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ॥ 
একবিংশতিরাত্রস্ত পিৰেৎ প্রস্থতি-যাবকম্। 

ততে! মাব্-শুদ্ধন্ত তন্তোপনধনং স্বতম্॥” 

“বুতস্তাচরণাশক্তৌ কুর্ধ্াচ্চান্দ্রাবণত্রযম্ ! 
সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদি-বিপ্রবাৎ ॥ 

চান্জ্রাযণং চরেদ্ যস্ত ব্রতাস্তে ধেনু মুহজেৎ। 

ক্ষীরং বাপি (পৰেন্স"সং দদ্যাদ্ গাং বৎসশালিনীম্ ॥” 

স্থতরাং পুর্বোক্ত শান্্রধচন্নকলে ইহা! প্রতিপন্ন হইতেছে, 

যে স্থবর্ণবণিক্ জাতি সুদীর্ঘকাল উপনয়ন সংস্কারে বঞ্চিত হইলেও, 

তীতাদের বর্তমান ব্রাত্যতা দোষ লঘু ব! কচ্ছ সাধনে, সামান্য 

দানে, অখবা গঙ্গাক্গানে বা হরিনাম শ্রবণাদিতে সর্বথ| শোধ- 

নার্থ। এবং বৃণিক্গণের তদ্বিষয়ে চেষ্ট। নিতান্ত প্রয়োজনীয়! । 



| ১৩১ ] 

অনুপনীত স্ুবর্ণবণিকের উ্গনয়ন সংস্কার জন্য 

প্রায়শ্চিত্ত সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 
দান অধ্যয়ন .ও বৈশ্ঠবৃস্তির ননুষ্ঠটনরূপ তপস্য! থাকিলে, 

প্রাযশ্চিন্েয় প্রয়োজন নাই। | 

কামকৃত ব্রাত্যতা জন্মিলে গুরু প্রায়শ্চিন্রের গুরয়ো-”3 যথা 
১। ব্রাতান্তোম যক্ঞানুষ্টান, ব! অস্বমেধ যজ্ঞের অবভূথ স্নান। 
২। উদ্দালক ব্রতানুষ্ঠান। অথবা তাহাতে অশক্ত হইলে 

সপাদ নবধেনু বা তন্মুল্য * দান। 

,৩। ২১ দিবস পাঁচটি ব! সাতটি ব্রাঙ্মণকে হবিষান্্ন ভোজন 
'করাঁন, ও নিজে প্রশ্থতি পরিমাণ যাবক বা যবমণ্ড পান । 

৪। চান্্রায়ণ ব্রতাচরণ ও গোদান। তাহাতে অশক্ত হইলে 

গে।সহিত ধেশ্বষ্টক দান, অথবা তগ্যুলা ২৩ কাহন বরাটক দান। 

€| তিনটি প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ। তাহাতে অশক্ত হইলে 

ধেনুত্রয়, বা তন্ুল্য ৯ কাহন ররাটক দীন । 

আকমতঃ ব্রাত্যতায় লঘু প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ) যথা 

১। এক অহোরাত্র উপবাস, এবং সাবিত্রী 9 অঘমর্ষণ মন্ত্র 
জপ। 

২। বিশেষে বিশেষ মন্ত্র জপ । 

৩। ক্ষামবতী হোম, অথব। মহাব্যাহাতি হোমানুষ্টান | 

+ ধেনু যুল্য আঢা পঙ্গে « কাহন, ধারণ পক্ষে ৩ কাহন বরাটক। 
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| ১৩৪ 

বৈশ্বাগণের স্ব স্ব নামের উপপদ | 
মনুমংহিতা, ২য় অগ্যায়, ্ 

“মঙ্গল্যং ৰন্ণন্ত ্তাৎ। ক্ষত্রিযস্ত বলান্থিতম্। 

বৈশ্ঠস্ত ধন-সংযুক্তং, ৃদ্ত তু জুগ্ুপ্সি তম্ ॥ ৩১, 

শ্ম্দুবর্ বাদ্ষণত্ত স্তাদ্ রাজ! রক্ষাসমন্বিতম্ 
বৈশ্ৈস্ত পুষ্টি-সংঘুক্তং, শূদ্রস্ত প্রৈযা-সংযুতম্॥৮ ৩২ 

শঙ্খমংহিতা ২য় অধ্যয়ি, 
“নামধেবঞ্চ কর্তব্যং বর্ণান।ঞ্চ সমাক্ষরম্। 

মাঙ্গলাং বাক্মণন্তো ক ক্ষত্রিবস্য বলাদ্বিত তিম্। ২ 

বৈহ্যস্য দনসংযুক্তং, শুদ্রস্য তু জুগ্তগ্নিতম্ 

শর্মাস্তং বান্গণস্যোক্তং, বর্মাস্ত ক্ষত্রিষস্য তু॥ ৩ 

“ধনাস্তং চৈব বৈশ্বস্য, দাসাস্তং বাস্তজন্মনঃ।* ৪ 

কুল্লকতট্টোদ্ধংত যমবাকা, 
“শমী দেবশ্চ বিপ্রীসা, বর্মা।ত্রাত! চ ভূভূজঃ। 

ভূতি দর্তিশ্চ নৈশুসা, দাসঃ শৃপ্রস্য কারযেৎ।” 

রঘুনন্দনোদ্ধ'ত। যমবাক্যে ও টি এই পাঠ, কিন্ত 

সংস্কারতত্বে পাঠাস্তর*_“ভূতিগুক্ত শ্চ” 

বিষুঃপুরাণ, ৩য় অংশ, ১০ম অধ্যায়, 

“শর্মেতি ৰন্গণস্যোক্রং, বর্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্। 
গুপ্ত-দাসাত্ম নং নাম গ্রশন্তং বৈশ্তা-শৃদ্রযো; |” 



] বি 

,কুল্লুকত্টোত্ুত বাক্যে পাঠান্তর-£"শর্ঘবা, ৰণান্গণসেযাক্তং” । 
অতএব ব্রাহ্মণের উপণদ নাম-_দেব ও শর্মা । 

7০৪ ক্ষত্রিয়ের রর »কব্রাত। ও বর্ম | 

বৈশ্তের .: »  . »-ভূতি, ধন দন্ত ও গুপ্ত। 

এবং শূত্রের »  »-দাস। 
গুপ্ত" পদটি মাতৃবর্ণ জন্য বৈদ্যের। ব্যবহার করেন । 

“দত্ত” পদটি অনেক স্থবর্ণবণিকের্, বংশগত নাম; “দেয়” 

“আট প্রভৃতি পদও তন্রপ। 

'ভূতি' পদটি ধনবাচক ৩ পুষ্টিবাচক, এগ্রন্ত স্ববর্ণবণিকের 
উদ্ষযুক্ত উপপদ । | 
এবং ধন পদ ও যথারুচি ব্যবহাত হইতে পারে। 

কিন্ত নৈশ্ঠ বলিয়! প্রাতপন্ন হইলে, পুনরায় “দাস” প্দটির 

বাবহার অযুক্ত | | 
সত্রীলোকের নামের উপপদ সম্বন্ধে শব্দকগদ্রুমোদ্ূতত ও রথু- 

নন্দনোদ্ধুত শান্ত বচন এইস, 
“দেব্যস্ত। শ্চ স্ত্রিষঃ সর্ববাঃ, শুদ্রী দাস্যন্তকা স্থৃত। |” 

রদ্বুনন্দন ভট্টাচার্য্য আরও বলেন, যে ব্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের 
সত্রীনামে শর্ম্মন্ ও বর্ন শবের স্ত্রীলি্গ 'শর্দ্রণী। ও 'বশ্মণী” শবে 
ব্যবহার নাই। কিন্তু তিনি বৈশ্য! সম্বন্ধে “ভূতি' শবের তন্রপ 

সাক্ষাৎ নিষেধ দেখান নাই, এবং ব্যাকরণ মতে 'ভূতি, শবাটি 

* ধন, ব। ধনলক্ষণ 'আঢা' 'দেয়' দৃপ্ত, প্রভৃতি ধংশগত নাম । 



| ১৩৬ ] 

সমবপেই পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলি-ঙ্গ বাবহৃত হইতে পারে। স্থতরাং 
স্থবর্ণবণিক্ জাতীয় স্ত্রীলোকের নামের উপপদ যথারুচি “দেবী? বা 

'ভূতি' হইতে পারে। কিন্তু প্রচলিত প্রথার 'দানী' নাম হইতে 
একেবারে “দেবী” নমে গ্রহণে সহৃদয়ত। প্রকাশ পায় না । ংস্কৃত 

টিকও দেখা যায়, যে কেবল ব্রান্গণী, ও ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে 
রাজমহিষীগণই “দেবী” পদ বাচয হয়েন। 



উপসংহার । 
এতক্ষণে আরধ্যস্মাজের চাতুর্ত্ব, তথায় বৈশ্বর্ণের অবশ্ত- 

বাপ্তিত্ব ও 'দ্বজাতিত্ব,সুবর্ণবণকের ইতিহাস বৈশ্থন্ব ও ও বল্লালনি গ্রহে 

তদীয় বৈশ্া্বেব বহিরঙ্গলোপ এবং ততমংস্কার জন্ত ান্্রীয় কুযুবন্থ” 

সকল যথানুক্রমে সঙ্কলিত ৪ প্রদর্শিত হইল। অশুঃপর ইহাই 
বিবেচা, যে সুবর্ণবণিক্ জাতি প্রকৃতপক্ষে শৈশ্তকুল-সম্ভৃত হইলেও, 

বঞ্লেশ্বর ব্লালসেনের আত্রোশজনিত কঠোর দণ্তীজ্ঞায় অদ্য প্রায় 

আট শত বব্সর হইল, তাহার! ষজ্ঞোপবীত বজ্ঞিত ৪ দেশমধ্যে 

শূড্র জাতি ব। সঙ্গ জাতি দদো পরিগণিত হইয়া" অ্সতেছেন। 

এবং তাহারা নিজ নিজ কর্ধে বাবসায়ে ও সামাজিকতায় বহুত্তর 

বৈশ্তাচার এখনও পর্য্যন্ত পালন ও প্রাদশন কারলেও, বিবিধ পঞ্চর 

9 শূদ্র জাতির সহিত সর্বদ] সহবাস জন্ অলাক্ষিত ভাবে অনেক 

শুদ্রাচ[রও ইহাদের মধো প্রবেশ লাভ কুরিয়াছে । অধুনা ইহা- 
দ্রিগের মণ্যে খৈষ্ণবাচার গুভৃত পাঁরিমা্জ অনুষ্ঠিত হইলেও, তৎ- 

সাধারণ বৈশ্যসন্ধ্যা-প্র করণ ও বৈশ্যগায়ত্ত্রী জপ এক প্রকার লুপ্ত 

হইয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। স্থতরাং তজ্জন্ত যদি সুব্র্ণ- 

বণিকৃগণের ব্রাত্যত। কস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বণিক্ 

সাধারণের পুনরায় সন্ধা।-বন্দন| 'ও গায়ত্ত্রী-জপ দ্বারা তাহাদিগের 

সে দোষ খণ্ডিত হইতে পারে কিন? সর্বথা, তাহার্দিগের 

বৈশ্বত্ব কতটা বা কিন্ধপ সংস্করণীয় 1০ 
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এতন্বিষ় পুরা ঈহামহোপাধ্যায় স্বগাঁর ভরতচন্্ শিরোমণি 

মহাশয়ের মনুসংহিতাঁর একাদশ অধ্যায়ের ২৩৬ সংখ/ক শ্লোকের 

ব্যাখ্য৷ ও স্বর্গীয় মহামছোপাধ্যয় মধুসদন স্মবৃতিরদ্ব মহাশয়ের 
এতদ্বিষয়ক মত-টতি পূর্বেষ্ট বিবৃত কর! হইয়াছে । পরস্ এতাবৎ 

শারও ছুই চারি খানি সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়াছে, 

তন্মধ্যে কতিপয় প্রখ্যাতনামা শান্্রদর্শী অধ্যাপকের ন্দাক্ষরিত এক 

থানি ব্যবস্থা পত্রই লর্বে্কুছ | ইহা পরলোকগত শিবচন্জ্র 

মল্লিক মহাশয় 'প্রায় চল্লিশ বৎসর পুর্বে অনেক যত্বে সংএত 

করেন, এবং উহারই বিষয় এডুকেধন গেজেটের ভূতপৃর্ব 
সম্পাদক তুদেঘ মুখোপাধ্যার মহাণ্ উক্ত সংবাদপত্রে উল্লেখ 
করেন। সেই ব্যনস্থাপত্র খানি বঙ্গানুবাদ সহ অতঃপর প্রদাশত 

হইততছে । 

বাবস্থা-পত্রয্। 

প্রশ্নঃ | 

ৰান্ষণ-ক্ষত্রিষ-বৈহ্-শুদ্রাণং চতুর্ণাং বর্ণানাং মধ্যে আুবর্ণৰণিক্ 

কতমে! বর্ণঃ? 

অন্োত্তরং | 

স্থবর্ণৰণিক্ বৈশ্বর্ণ এব, নাহ্ত্র সন্দেহ, ৰণিজে বৈপ্তাপর্যযাষ- 

তাৎ। ন্থবর্ণৰণিক্ শব্বো যৌগ্িকঃ, নো পারিভাষিক, অবধ- 
বা্গন্ত গম্যমানত্বাৎথ। স্থবর্ণল্ ৰণিকৃ, বাঁছল্যেন স্থবর্ণ-বাবসাধী 
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ৰণিগিতার্থ;ঃ। স্বর্ণং হিরণ।ং, ৰণিক্ ধৈশ্ঃ। 'এবৈশেষ্যাততদাদ 

স্দধাদু” ইতি শ্রুতেঃ। অধিকেন ব্যপদেশা ভবস্তীতি স্তাষাচ্চ। 

অথবা, রণ বেন তৈজনং বস্তমাত্র মুতে । অতএব, 

"স মৃগ্মবে বীত- হিরগস্থাৎ” ইতি কালিদাসঃ 

সুবর্ণ-হিরপাষো! রেকার্থন্বাৎ। সুবর্ণ রজতাদীনাং ক্ুষ-বিক্রততা্ি 

ব্যবহারন্ত বৈত্ঠ-ব্যবসাত্বাৎ সর্বসাধারণে ব্যক্ত এবাবমর্থ?। মন্াদি 
শাস্্রেযু চ সুষপষ্টং অভিহিত এব। তত্র» গ্রাদর্শনার্থং কতিপফ 

গ্রাাণিক-বচনানি গদর্শাস্তে ) যথ। 

“পঠন্ দ্বিজে৷ নাগৃনভত্ব মাধাৎ 

াত্রান্থযে। ভূমিপতিত্ব মীযাৎ। 

ৰণিগ জন? পণ্যফলত্ব মীপাৎ 

শৃন্ হি শৃদ্রে। ইপি মহত্ব মীষাৎ ॥” 

ইতি বালীক রামাষণং। 

“স প্রোষবানেত্য পুরং প্রব্েক্ষ্যন্ 

শুত্রাব ঘোষং ন জনৌন্রজন্ম্ | 

আকর্ণযামাস ন বেদনাদান্ 

নচোপলেভে বণিজাং পণাধাঃ ॥” 

৮. ৬ ইতি ভর্রিকাব্যং | 

রামাষণে ভর্টকাব্যে চ বৈশ্তে বণিক্-শব-প্রযোগ-দৃষ্ট্যা, তত্র 

বণিক্ পদন্ত শক্তিগ্রণাৎ 'আাপ্বাকাত্বাৎ, শাক্তগ্রহং ব্যাকরণোপ- 
মান-কোঁধাপ্রবাকাদ্াবহারত শ্চেতভাদি প্রমাণাৎ। অতএব, 



ভক্ষ 
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“বৈ ব্যবহর্াবিট, বার্তিকঃ পণিতে! বাঁণকৃ” 

ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ | 

“শত্জাহততবং কত্র্ত ৰণিক্ পশু-ক্লষি,বিশঃ | - 
আজীবনার্ঘ , বরাত দান মধ্যবনং য্জিঃ। ১০1৭৯ 

»মিণিমুক্ত-প্রবালানাং লোহানাং তাস্তবস্ত চ | 

গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদযাদর্থ-বলাবলম্ ॥৮ ৯1৩২৯ 

পক্রয-বিক্রয মধ্বানং তক্ত্চ সপরিব্যযম্ | 

যোগ-ক্ষেমঞ্চ সান্প্রেক্ষ্য ৰণিজো দাপযেৎ করান ॥৮ ৭1১২২ 

“পপাশসাগ আদেষে! রাজ্ঞ পশু-হিরণ্যযোঃ | 

ধান্যঃন!'মষ্টমে। ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা1 1৮ ৭/১৩০ " 

“কারুকান্ শিষ্পিন শ্ৈব শৃত্রাং শ্চাস্মপজীবিনঃ 
একৈকং কারবেছ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥৮ ৭1১৩৮ 

“ধান্েইষ্টমং বিশাং শুক্কং বিংশং কার্ধাপণাবরম্ 1 

কন্মোপকরণাঃ শুভ্রা; কারবঃ শিক্পিন স্তথা ॥% ১০1১২৮ 

ৃ ইতি মানবং। 

অত্র “ৰণিজো দাপযেৎ করান্” ইতি প্রতীকেন ৰণিজে। বৈশ্ত- 
ূর্ধ্যাঘতা। ম্পষ্টতঘাইবগম্যতে ৷ ততশ্চ 'ম্বর্ণৰণিক* ইত্যনেন 
স্ুবর্ণব্যবসাধী বৈশ্ত ইতি ফলিতং। নহি কদাচিৎ কুব্রচিদপি 

“বর্ণ বৈশ্ত” ইতি জাত্যন্তরং দৃষ্টটর মস্তি । “'কোহসৌ ৰলি, স্তমাহ 
"থান্ত' ইতি) ধান্তবিষষে উপচষে বৈগ্তানা মষ্টমং ভাগং শুল্কং 
আহারযেৎ্। ধানান্তাং দ্বানশোহপি ভাগ উত্তঃ। আপদ্যযং 
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" অষ্টম 'উচ্যতে, অত্যন্তাপদি প্রাগুক্ত ্চুর্ণে বেদিতব্যঃ ; তথ! 

হিরণ্যাদীন্াং কার্যাপণাস্তানাং বিংশতিতমং ভাগং গুর্ধং গৃহীযাৎ। 

তত্রাপি, পঞ্জাশত্তাগ 'আদেষো রাজ্ঞা গণু- হিরণ্যযো' রিত্যাদিন! 

পথ্ণশস্ভাগ উক্ত£ আপদ্যযং বিংশ উচ্যতে+ “তথা শুদ্রাঃ, 

কারবঃ স্গকারাদযঃ, শিল্পিন স্তক্ষাদযঃ, কনম্মগৈবোপকুর্দত্তি- 
নতু তেভ্য আপদাপি করে! গ্রাহাঃ” ইতি কুল্ল,কভট্টঃ। এতেন 
মন্থবচনানাং জর্বেষা মেবৈকপ্রকরশীধত্বং গ্রাতীযতে। নতু 
ৰর্ণিজে বাণিজ্য-ব্যবসাধিনে! যস্ত কম্তচিদ্বাচকশঙ্কান্তীতি ভাবঃ। 

“লাভ-কর্ম তথা রত্বং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্ | 

ৰাণিজ্যং কৃষিকর্্মাণি বৈশ্যবুতি রুদ।হৃৃতা ॥” 

ইতি পারাশরীষং | 

যাঁনি লাভ-কন্ধাদীনি বণিজীং, তানি সব্ধাণি বৈশ্ঠবৃত্তিঃ | 

লাভ-কণ্ম্ম কুশীদং বৃদ্ধ্যোপজীবন মিত্যর্থঃ। রত্বং মণিমুক্তাদি, 
তেন চ তৎ-পরীক্ষণ-ক্রষ-বিক্রষৈঃ হুশীদাদীনাং বৈশ্যধর্শত্থ মাহ, 
সুবর্ণরজতাদে রর্খ-পরিজ্ঞান-ক্রযাদিকং তৎ কর্ম্মেতি ব্যাখ্যেবং । 

লোহানাঞ্চ ইতি মন্ুপঠিতত্বাৎ লোহেতি স্বর্ণ-রজ তাঁদি সর্ব্ধাতৃনাং 
উপলক্ষণাৎ। রা 

“্মণি-মুক্তা-প্রৰালানাং লোহীনাং তাস্তবস্ত চ। 

গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ-বিদ্যাদর্থ-বলাৰলম্ |” 

ইতি পরাশরভাষ্র্যে মাধবাচার্যযঃ। 
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“ৰণিক্ কুশীদী দ্যা, বস্ত্--গো-কাঞ্চনাঁদি কম্ 

কৃষীবলে! ইন্স-পাঁনানি যান*শয্যাসনানিচ ॥ 

পণোভ্ো বিংশকং দদ্যাৎ পশু-ন্বর্ণাদিকং শতম্ । 

বণিক্-কু'ণীদ্যদোষঃ স্তাদ্ ৰান্ষণানাঞ্চ পুজনাৎ॥” 
.. ইত্যান্িকতত্বে বৃহস্পতিবচনং | 

মন্-পরাশরাদি-মতান্ুযা য্যইমরকো ষাস্তর্গত-বৈশ্থাবর্গ-মধ্যে বৈশ্ঠ- 

পর্য্যা-গণনাধাং ৰর্ণিগিতি নামৈকং, তত স্তদ্বাবসাযানাং বহুনাং 
ভ্রব্যাণাং বিশেষতঃ স্ুবর্ণরজতাদীনাং নাম চ লিখিতং | 

“বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমে! ৰাণিজে। ৰণিকৃ” ইতি। 

সার্থবাহ শবাস্ত বৈশ্থাপর্যযাঘত। স্থ্রমিদ্ধৈব | "অতএব, " 
“ন্সবস্ভিপুর্য]াং দ্বিজ সার্থবাহে! 

যুব দররিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ 1” 

ইতি মৃচ্ছকটিক €।করণং। 

তথা) "স্বর্ণ, স্থবর্ণং ক্লনকং হিরণাং হেম হাট কং।” 

“দুর্বর্ণং রজতং নূপ্যং থঙুরঃ শ্বেত মিত্যপি ॥” 
ও ইতি। 

_ এতদ্বৈপরীত্যেন ইতিহাসাদি নায়! যদি কম্মিংশ্চিৎ সুবর্ণৰণিকৃ 
বৈশ্তেতরোহস্তঃ কশ্চিজ্জাতিবিশেষ ইদানীঃ প্রকান্ততে, তদৈতৈ- 

বক্ষামাণৈ হেতুভি রন্মৎ-গ্রদর্শিতৈঃ সো প্রামাণিক এবাহবস্তং 

স্থধীভি মন্তত এব। প্রথমতঃ, সর্বশাস্ত্রবেত! সর্ববিদিতঃ 
আল স্পা 

*. “ফল: ইতি বা। 
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প্রধান/ভিপানকর্তী হমরফিংহে! নাম মহারাজাধিরাজ্র-বিক্রমাদ্দিতা- 

সভা-শোভূমানে। নবরত্ব-মধে) একং প্রধান-উত্রং মদ্গ্ন্থ প্রমাণং, 

বাচম্পতিমিশ্র“হেমাত্রি-শুলপাণি-শ্রীধরস্থামি-রঘুনন্ন-প্রভৃত্যনেক- 
গ্রীচীনাহব্বাচীনৈঃ শ্ব স্ব গ্রন্থ-প্রমাণার্থং ্বীকৃতং'। যদি কম্মিং- 
শ্চিদিতি হেমাদ্রি-গ্রস্থে সুবর্ণৰণিক্ জাতিগণনাষা মহাবিধ্] রর্ভেত, 

তদ্বাইসৌ তং দৃষ্টাহ্বশ্তমেব স্বকীব"গ্রন্থে ইথারযিষযযৎ। তচ্চ'পি 
পণ্ডিত'সমাজে প্রতোষাতে ।  চতুর্ববিংশত সংহিতা হষ্টাদশ 

পুরাণোপপুরাণানি অমরাসংহাইপঠিতান্তাসন্, সুতরাং তত্তদৃানথ- 

লিচার-মঞ্জরীক-মহারাজ-বিক্রমাদি তাস্ত সভামধো ইপ্যবিদিত মেতদ্ 

বচন, এতদ্বচনং ন কে ইপি বস্তু; মুত্সহস্তে। যদ্যপি 

কম্মিংশ্চিদিতিহাসাদি-গ্রস্থে ইমবার্২-বৈপরীত্যেন সুবর্ণৰণিজো 

বৈগ্ভতে। হন্তার্থে বর্ণন মস্তি, তছুক্তহেছো রপ্ররমাণং, নহত্র 

সন্দেহ, ইতি ভাবঃ| দ্বিতীঘতঃ, যদ্যেবং কল্পাতে, অথব! 

ইমরসিংহেন তাদৃগিতিহামে! ন দৃষ্টঃ, দু্রাপি স্থবর্ণৰণিক-জাতি- 

বিষমক-বচনে সত্যপি তদ্িচারঃ স্বাঁভিধাতন ন1ইধারি, ইতি বাঁটং। 

শা, নিরপেক্ষ-শান্ত্রকর্তী তত্প্রকারক-বচনং' দৃষ্টাইপি নহি ধৃতং 

তত্র কিমপি মহঙকারণ মবস্ত মন্বেষ্যং ধীমডিঃ। নহ্যেতদ্বচনু? 

পুরাণং পুরাণীয মিতি + জাথব৷ স্থতিবিরুদ্ধং পুরাণবচন মপি ন 

প্রমাণং ৷ তথাচ, মি | 
“আতি-ম্ৃতি পুরাণানাং বিরুদ্ধে! ক দৃশ্ুতে | 

তত্র শৌতং শ্রমাণস্ত তযে। ছৈধে ্তৃতি বরা ॥” 
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ইতি পুরাণ-গ্রণেত। ধ্যাসঃ। ভৃভীধ, যদ্যেবং কুল্পাতে, ' 

এত দ্বচনং মন্বাদি *সংহিতোক্তৎ প্ুরাণমধ্যে ধূত মপি তদ্বচনং 

ম্দ্- হেতুবশীদমরসিংহেনাপ্রামাণাং কৃত! স্বপ্ান্থে নতি, ধূতং, তদ- 

্রাহং, মন্বাদি সংহিতানাং ৰলনত্বাৎ। যথাহ বহস্পতিঃ__ 
বেদ খোঁপনিবন্ত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনো! স্বৃতম্। 

মন্বর্গবিপরীত। যা স! স্ত্ত নঁ গ্রণস্ততে ॥৮ ইতি । 

ক্রতিরপ, “্যৎবিধ্ধন্মানু রবদতাদ ভেষজম্” ইতি। ৰণিগর্থা- 

দৈশ্তরূপাড়িনোইর্ধো নহান্তি। স্বর্ণশব্দো গন্ধাদিশব্বশ্চ তাঁদা- 

শীষ-বণিক্-জনস্যাভিনবোপাঁধিরেব প্রতাক্ষ-সিদ্ধঃ | বথ| ফাঁশী- 
প্রয/গ-মিঘিলাইযৌধ্যা-মথুর!-বৃন্দাবন-কান্টকুক্জপদ্রাবিভ--ভ্রভৃতি-. 
প্রাচীনদেশা,মত্র ধর্মশাস্ত্রাদি-প্রবক্তারো মহর্ধিগণাঃ পপ্ডিতগণাশ্চা- 

বতিঠস্তে, পুনঃ পুন রুদ্ভবস্তি চ, এবং তত্র স্থৃধার্থিটকৈ রাঁজভি- 

ধ্থাশাস্ত্রং রাজ্যশাসন মপি কৃত, এতৎকাঁলাবধি-বর্তমানকাল- 

পর্যযস্তং চতুর্বর্ণা নিবসন্তি তত্র বৈশ্তগণঃ সর্বসাধারণৈঃ ৰণিগিতি 
শব্বেন গ্রসিদ্ধোহস্তি । জুবর্ণধণিজো! গন্ধবণিজশ্চ পৃথক পৃথক্ 

জাতিত্বং দুরত স্তন্নামাপি কৈ ্ ন শ্রুভং, কেবলং বঙ্গদেশীযানাং কিষৎ 
ূংখ্যকানাং বৈশ্ানাং সুবর্ণৰণিগিতি বিশেষণ মেবং; তচ্চাধুনিকং, 
নতু প্রামাণিকং সাধীয়ঃ | যথ! ৰ.]ন্ষণাদীনাং রাটি-বৈদিক- 
বারেন্র-শ্রেণ্যাদি বিশেষণ *মাধুনিকং। সচোপাধিঃ কশ্চিদ্ বাঁস- 

স্থানোপলক্ষঃ বশ্চি্স্ত-বিষষ-সম্বন্ধোপলক্ষঃ, কচ্চিদ্দ ব্যাণা মাধি- 

ক্যেন ব্যবসাঁধনিবন্ধঃ, সাধ্ুরণ"্জন-মুখত এবোৎ্পদ্যতে । যথা 
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ৰান্ষণাদীনাং রাচ্যাছযাপাধযঃ, যথ। বা পটবাষ-কাধস্থো বঙগজ-কামন্থ 

ইত্যাদযুং। বস্ততে। ন তেষাং কশ্চিদত্তি ডেদঃ। তখৈতদেশাষে। 
বৈশ্য ইতোইধিকং কি মন্মীযতে সুরধীভিঃ | বণিজাং যদি বঙ্গ- 
দেশে স্থবর্ণ-শন্দো বিশেষণ মাধুনিকং নস্যাৎ, গন্ধৰণিক্ সুবর্ণৰণি- 

গিতি নায়! পৃথক্*পুথক্ শুদ্রজাতিঃ স্যাৎ, তদেতত সর্ব মতী-শ্চধ]- 

শ্পদং ভবতি, যৎ্.পূর্বোক্ত-পশ্চি মদক্ষিণাদি-দেশেষু চাতুর্বৈ্য ৰছু- 
ংখ্যকৈ মনুষ্য নিবাসঃ ক্রিঘতে, তর্র'গন্ধবণিজ£ স্বর্ণৰ্িজঃ 

কেচন ন সম্তি, মহদভূত ' মেততৎ | কিঞ্চ বঙ্গরাজ্য-নিবাসিনো - 

ইগংখ্যক! লোকাঃ সন্ভি, তত্র কেবলং ত্রযে! বর্ণা ৰাক্ষণ-ক্ষত্রিয-শুদ্রাঃ 
সম্তি। তত্র কথং ততিনে! বৈশ্টাবর্ণো নহি দৃষ্টচরঃ। এতোহম্মানং 

সুধিষ। মুচিতং, ন্ুবর্ণধণিজাৎ বৈশ্তেতরগণনা, তগ্যাং বে।ধোহপি 
ভ্রমনিবন্ধ এব । নান্তৎ কিঞ্চিৎ কাঁরণং প্রদৃশ্ততে। এবং অঁধুক্তি 
সিদ্ধাইসঙ্গত-বিষষ-সহকার-মধো শান্তর প্রমাণ-সন্বেংপি তদগ্রাহাং, 

স্থধীতি রিতি প্রতিপন্নং, যথা, 

«কেবলং শান্তর মাশ্রিত্য ন” কর্তব্য! বিনির্ণধঃ | 

বুক্তিহ্থীন-বিচারেণ ধর্্মহানিঃ গ্রজাধতে ॥” 

ইতি বাহৃ্পত্যঃ প্রমাণং | তৎ সমন্ত-বৈশ্তগণ-রাজেন বল্লালসেলেন 
শ্বকীব-কিঞ্চনোদ্দেশ-বিশেকষ-বশতোহস্টাাচরণং আচরত। তন্মস্কাত 

এবাঢ্যাংশ-জনোপরি বিশেষ-বিদ্বেষ-ভরৈণ বাচা পতিতং কৃত্বা 

তদবধি পতিতণ্প্রাষেণ গণন! কৃতী, ইদ মতীবাশ্চর্ধ7ং কিন্নবেতি। 

ইদানীস্তন-রাজানাং কাহক্তি শাপ্ধহমুগ্রহ-ক্ষমতা, যথাহ্ মন্তুঃ-- 
১০ 
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“বেদোছ্ মাধু শ্তিঠানা মাণিষ শ্চৈব কর্ধণাম্। : , 
ফলস্ত্যইনুযুগং লোকে শ্রভাবশ্চ শরীরিণাম্.।৮ ইতি। 

যতস্তৎ মর্বং নিতান্ত মন্ত্র মন্তাষ্য ঞান্তি। তৃদ্বধি কেবলং 

লোকান্ বঞ্চমিতুৎ তৎসম্থদ্ধে জাঁতিমালা-সংগ্রহোইপি সংগৃহীত 
এখ ।স্গুচ ষুখার্রশান্ত্রবিপরীতঃ| স চাপি গ্রাগুক্র-ধর্শান্ত্-ক্ষেতর- 

প্রাঙ্গেশাদ্যবিদিত-প্রযুক্তঃ নিঃসন্দেহং এতারণার্থং প্রচারিতঃ 

স্বকপোল-কল্পিত এব 'জ্ঞাষতে। যদি কশ্চিদেবং পুর্ববপক্ষষতি, 
রাজ্ছে। বল্লালষেনস্য সভাষাং মহামহোপাধ্যাযাঃ সর্বশান্্রালৌচন" 

নিযোজিত! নিবসস্তি, তে চ শাস্ত্রণাং হুক্াতিহ্ক্্ং বিচারযঞ্ডি, 

কাঠিস্তং নিঃসারযস্তি চ, তে চ যাং সর্কেষাং জাতিমালাং নির্ধযন্তি, 
সা চাইবন্তং সর্বৈ মাঁননীষা, নাত্র সন্দেহ ইতি । উত্তরং, রাঁজ্তো 
বল্লালীসেনস্য সভাযাং সভ্যাদি-মধো ঈদ্বশে! দিথিজধিনঃ কে 
গুসিদ্ধাঃ, পণ্ডিতাঃ কিযিস্তো বা আঁপন্। তেষাং কঃ কিংনামধেষ+, 

কো বা কো বা কিং কিংশ্প্রপিদ্ধং শাঙ্্ং প্রণীতবান্, কেযাঞ্চিদ্ 

ভারত-খণ্ডান্তবর্তিনাং এতাদুশো বৌধে। নাস্তি | যৎ বল্লালসেন- 

সভাখাং নবরদ্বাদিবদ্ বিখ্যাতাপনাঃ পণ্ডিত আসন্, তৎ পিতৃ- 

বৃক্যেনৈবং প্রকাশে .জগতি। যদি তদ্রাজ্যে মহাত্তঃ প্ডিতা 
আসন্, তৎপিত। কান্তকুজ-দেশাৎ বহ্ক্কাচ্ছে,পানীয় পঞ্চ ব.ক্ধণান্- 
স্থরাজ্যে কথং স্থাপিতবান্। যি ত্বংশাবল্যাং গঞ্চভ্যোহধিকো! 

: বিদ্বান 'জথবা ভঞামবান্ 'কল্চিদাসীতদা তৎপ্রকাশে) হ্বস্তং 
অভবিষ্যৎ। -কেধলং - যুখোপাধ্যায়“বন্দেঠাপাধ্যায-চ্টোগাধ্যায- 
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গঙ্গোপ্াধ্যায-ঘোষালেতি নায়! কুলীনাঃ পণ আমন্ তৎ্সমযাৎ 

কিষুৎ্শতুবর্ষেভ্যোইপি বা।” মহাত্মনো এরবক্রমাদ্দিতাস্ত ত৷ 

তোভরাজন্তস্ু সভযাং মহামহোগাধ্যাযাঃ সর্বওণালক্কতা 
দিখিজযিনঃ পপ্ডিতাঃ, ধন্বস্তরী-ক্ষপণকাইমরসিংহ-শস্কু"বেতালভর্্- 

ঘটকর্পর-কালিদা'প-বরাহ-মিহির-বরক্চি-প্রভৃতযঃ » তৃৎ-সুগ্ভাকীং 
নিযুক্ত আঁসন্। তত্তম্মহাত্মনাং গুণ।ঃ যশাংসি চ প্রণীত শ্রন্থাশ্চ 

লোকে দৃশ্তাস্তে, প্রধীত। গ্রন্থাশ্চ বিজ্ঞান-দিবদ্ধযর্থ, পঠ্াস্তে চ। 

বি, তৎমমন্ত-মহারাজানাং বিদযা-গুণগ্রীহণ-কারণতে। দানশক্ত্যা 

চাইন্তাইন্ত-স্থানতঃ সর্বশান্ত্র-বিশারদানাং কেধাঞ্চিদৈদাস্তিকানাং 
কেষাঞ্চিদ নৈযাঁধকানাং স্থার্ভীনাং পৌরাণিকানাং জ্োতির্বিদাঞ্চ 

নানাগুণরাঁশিকাঁনাং কবিতাদিশক্িণালিনাং সমাগমঃ সর্ধবজন- 

স্ুগোচর আসীঙ। অন্তি তারখসভাষাং আচার-বিচার-ধর্মাসীস্তর- 

বিদ্যা-সমন্তাপুরণ-কবিতাদিকানাং হুশ্মানুহ্ক্মতা-বিষষক মালোচন 

মসংশধ মানীৎ। বদেতদ্বিশ্ববযাপ্তং, এতাতৃষ্ুসমযে কিং পগ্ডিতাভাবস্ত 

শাস্ত্রোললজ্বনম্ত শান্ত্রানন্থশীলনম্ত ঈ্সম্ভঠরনা তবিতু মর্হতি। ভগ্গবৎ- 

শ্বীরামচন্ত্র-কৃষ্ণচন্ত্র-পাওব-পরীক্ষিৎ-জন্মেজযণবিত্রমাদিত্য-গ্রীভূতযে| 

ধার্টিকবর। রাঞ্জানঃ) তথ! ধর্ম্মণান্ত্রাদিবক্ত,-মন্বাদি-গুকাদি-মহর্ধতুঃ 
তদনু শহ্বরাচার্ধ্য-মাধবাচর্যয-বিজ্ঞানেশ্বরা চা্য-সাধ্ৰাচার্য)-চুভামণি- 

ভবদেবভক্-মযুরতট-কুল্প/কটট-কাঁলিদাপ-বররুচ্যইমরসিংহ--বল্লভা- 
ারধ্য-প্রতৃতযো বিখ্যাতাঃ পণ্ডিতাঃ। এতৈ বর্ধর্শান্ত্রীযো জাতি- 
মালা-প্রসঙ্গে। ন ক্কতো, নে/ বা ভাত, এইতশ্চ য আচারে! না 
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স্বীকৃত; নো৷ বা! বিজাত বর্লালসেন-নভাষাৎং চতুর্ণাং পঞ্চানাং ব 

সামান্তান! মুজ্যা জান্তিমালাধাং তন্তাং কিং সতাং প্রত্যযে! ভবিতু 
মর্থতি। তথাচোক্তং-_ রি 

ষ্ গশ্তি পদলক্ষী তরঙ্গ কিং তদীক্ষতে। 

প্রলাপ্যেকো দ্ববং ৰ।তে তত্র কাস্থা সতাং সতী ॥ . 

. মহামহোপাধ্যায-বাচস্পতিমিশ্র-শ্লপাণি-রঘুননদ নভট্টাচারধ্য- 
গ্রভৃতিভিঃ নব্যপপ্ডিতগ্ণঃ বিক্রমাদিত্যাদনস্তরং ভোজরাজ- 

সভাষাং ধর্দশাস্ত্র-গ্রধানাযাং বিশ্বান্ত মুক্তকণং বাক্ীককৃত মে৬ৎ, 
যদ ভোজনভাযাং অন্ুক্তং যৎ বহ্প্রধানং প্রমাণং, যত যৎ পুরাণং, 

কিংব৷ হন্তৎ' যৎ্“কিঞ্চিৎ শাস্্রজাতং, তন্ভদমূ্গ মেব জ্ঞাতব্য মিতি। 
যদি বল্লালীয-মতানুষাষি শান্ত্রং সত্যং মৃলনম্মতং ভবতি, তদ! 
পূর্ব্ব!ক্তে। মহাত্মা জনগণঃ কথং স্ব ন্ব গ্রন্থে তত্প্রচারং ন কৃত- 

বান। লোকসমাজে কথং ব! তদাচরিত-ব্যবহারাণাঞ্চ চলনং 

নাসীৎ। এতদ্েশীষে। মতাত্স। স্মার্ভোপনাঁমকঃ সর্বদেশবিখ]াত: 

পঞ্ডিতো৷ মহামহোপাধ্যাযঃ ল্দুনর্শন তট্রাচার্ষ্যো, যন্ত মতে বঙ্গরাজো 
সর্ধ্বধর্ শ্চাচলাতে, তেন হি 

"কুলশীল-বযোবৃত্ত-বিত্তবস্তি রমৎ্সরৈঃ। 

ৰণিগ ভিঃ স্তাৎ কতিপধৈঃ কুলুভূতৈ রধিঠিতম্॥” 
ইতি কাত্যাধনীষং বচনং ধৃতং। 

বহস্বপরপুরাগ"বদ্দবৈবর্তপুরাপস্থাষা! ভার্গবরাদ-কুতাইভিনব- 
দাঁতিমালাবাঃ সমূলত্বং জ্ঞ/কগঃ তদম্যাধি-কাত্যাষন-বচনস্তা জল্য- 
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সমস্তঙ৪বচনাস্তরগত-ৰ ণিগ্জাতিবিশেষস্য মীমাংসা ইবশ্তমেব কর্তব্যা- 

সীৎ, অর্থাৎ তদ্ৰণিজো হ্থ£ গন্ধবণিক্ স্থবর্ণৰণিক্ বেতি মীমাংন। 
কর্তব্যাসীৎস্হহ ৰণিক্ শবদার্থো গন্ধবণিক্ সব্ণবণিগিত্যর্ঘ:, তেন 
হি ন কৃতে| তুস্তি | ইহ যে! ৰণিক্, তর্নতিরিক্তঃ শ্বঁতন্ত্রতষ ৰণিগস্তর 

স্তিঃ এবং শ্রকারেণ পুরাণন্ত।২ন্য।গ্ত-জাতিমালাযাস্5 যু বক্সিং 

বিরোধ স্তস্তাপি সিদ্ধাস্তীকরণ মুচিত যাসীৎ। এতাবত। শাস্ত্রতে। 

যুক্তিতশ্চ সর্ধবতোভাবেন নিঃসন্দেহং সর্গ্রাতিপন্নোয মর্থঃ, যৎ 

ুবর্ণৰণিক্ বৈশ্তুভিরো ইনাঃ কশ্চিজ্জাতি-বিশেষে! নহৃত্তি, চাসৌ 
বৈশ্য এবেতি নিশ্চষঃ | 

, হাতি সর্ধ-বিন্মত-বিরচিত। সুব্্ণৰণিক্ বিষযক'ব্যবস্থা সমাপ্ত|। 
প্রশ্নঃ | 

কিষদর্ষশত-পর্যাস্ত মন্ুপনীতানাং সুবর্ণৰণিজাং শান্তর্সস্মত্য। 

উপনধনং বৈধং ভবতি কিংন বাঃ কথঞ্চদুপনধনস্য বৈধস্ে 

প্রথমতঃ প্রাযশ্চত্তং কিঞ্চিৎ কর্তব্যং নঞা। 

অস্যোত্তরং ৷ সামান্যাচারং দৃষ্টা। এক্তদীর্ঘকালাবপ্যন্পনীতানাং 
(স্বর্ণ ) বণিজাং পুনরুপনষন-বিধানং ছুক্ষরু মিতি সকলান! মাপা- 

ততো! বোধে! জাতে । তথ। প্রাশ্চিত্ত-সন্বন্ধে ইপাতিশব-সংশষে। 

জাযতে। এতন্ত্রপস্থলে এভগবান্মন্থ রবদৎ যদাতি ছুস্তরং পাতকং 

সতাদথবা দুফরং কিমপি কার্ধ্যং সৎ, “তথাপি তৎসিদ্ধৌ উপাধঃ 

কেবলংতপ এব ( তপসাংসাধ্যং এতার্বশং কিমপি কার্ধ্যং ন বরী-* 
বৃত্যুতে। তথ! চ মনুসংহিতায। মেঝাদশাধ্যাঘে শ্লোকঃ- 
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“্যদ্দস্তরং ্দুরাপং যদু্গৎ যচ্চ ছুষ্ষরম্। 

তৎ সর্বং তগস! সাধ্যং পো হি ছুরতিক্রমম্ ॥৮ ইতি |. 
অপিচ। «ইত্যেতন্তপসো! দেবা মহাতাগাং প্রচক্ষতে ॥? 

সর্বস্তাগ্ত প্রপশ্তুস্ত স্তপসঃ পুণামুত্তমম্ ॥৮ 

শস+তুবর্ণা-কপন্তাযাঁৎ বিভাগেন মন্তু রলেখীৎ ? যথা ৰাক্গণত্ 
তাপে। জ্ঞানং, ক্ষত্রিযস্ত প্রজারক্ষণং, বৈশ্তন্ত বাঁণিল্যং, শুদ্রস্য 

দ্বিজসেবন মিতি ।  * 

“ৰান্গণস্য তপো। জ্ঞানং তপঃ ন্ষত্তস্ত রক্ষণম্ । 

বৈশ্বস্ত তু তপো বার্তা তপঃ শূত্রসা সেবনম্ ॥৮ 

“যেধাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুচোত ষথাবিধি। 

তাংস্চারযিত্বা ত্রীন্ রুচ্ছন্ যথাবিধ্যুপনাষযেৎ 1৮ 
অতএব ৰণিগ জনঃ সুবর্ণ-ক্রয-বিক্রধ-বৃত্তিত্যাগ মকৃত্বা বংশা- 

বলি-পর্যাস্ত-সাধাবৃত্বি মধে পুরুবানুক্রমেণ তৎ্পরিশ্রমে নিযুক্তো 

বর্ভতে। এবং যজ্ঞোপবীনে-ধারণ-ব্যতিরিক্তা সর্ব-ধর্ম-দান-ধ্যান- 

পরম্পরা সাম্প্রত মপি চাঁচল/তেতরাং | বৰণিগজনস্য তপে! ধলবছি- 

ধায ব্রতাদি: সর্বদোষতে! বিনির্শুস্ত এব। কিঞ্চ, তদ্দেতুত্বাৎ 
ৰরিনং* পতি মুলিনোক্তং যথা,-_. 

প্যক্জাধ্ধ্যযন-দানানি কুর্য্যান্লিত্য মৃতজ্জিতঃ । 

পিতৃকাধ্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চনাপরঃ 1 ইতি । 

+ বণিজ ইতি বা। | 
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ধথতদ্ঘচন-গ্রামাণোন বৈশ্ঠবর্পে। জন্মাবধি শ্রী্বসিংহ-দেবন্ত 
অর্গাৎ 'বি্কে রবতারাস্তরস্তী মন্ত্রোপাসকঃ »নর্ধজনগোচরোধস্তি ৷ 
তদনথযাধী খুুকাশ-রূপেণ জনৈ দু শি এব, যঙ স্ুবর্ণৰণিগ বর্গ- 
মধ্যে সর্ববঃ , পুরুষানুক্রমেণ পরমভাঁগবতে| মহাত-গোস্বামি-দন্ত- 

বিষুত- মন্লোপানক: হরিভক্তি-পরাষণ-বিশুদ্ধ-বৈধ্ণবু- 'সম্প্রদাযু। 

সুতর।ং, বিসুমন্ত্র্পো হরিসং কীর্তন খৈতেষাং দিবানিশ মনিশ- 
স্তবতি। হরিনামাইগি মহৎ প্রাশ্চিততং াবশ্চিত্তবর্গাণাং, যথা 

] “হরি হৃরতি পাপানি দষ্টচিততৈ রপি স্ৃতঃ | 

অনিচ্ছযাইপি সংস্পৃষ্টো দহতে)ব হি পাতকম্।” 

ইতি প্রাধশ্চিত্তবিবেক-প্রতৃতি-ধূত-বচনং প্রমাণং তথা,__ 

"নায়োহস্ত যাদুশী শক্তিঃ পাপনিহ্রণে হরেঃ। 
তাবৎ কর্ত,ং ন শরোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥৮ 

ইতি বচনঞ্চ । তন্মধ্যে নিত্য মনেক কার্য মন্তি, যথা__মহ।ভাঁরতে 
অলামিলোপাখ্যানে, তথ! জ্রীমত্ভগেবতেইপি সুষ্পষ্টং প্রমাণং। 

যদ্োকবারং ভগন্লামোচ্চারণেন তচ্ছ,বণেনু কিংবা ভগবদ্তক্ত-চরণ- 

গ্রহণেন মহাগহিতাইসং খখ্যাতিশষপাতকাদি-নাশ-প্রকারেণাহধমজটন 

রনাযাসেন মোক্ষলাতঃ ক্রিষতেন্ন। কেবল মন্পনীতত্বেন ্রাত্য- 

রূপে! যো৷ দোষঃ, অথবাহিন্তৎ কিঞ্চন, প্রকার পাতকং উপযুক্ত 
বিষপান কগগন্ত ম্পর্শকরণে নহি মাবকাশো তবেদিতি। অতএৰ 
তৎ্সর্ধবংশারল)ঃ ক্রমেণাবিচ্ছেত্রেন পরম-মহগল-ম্বরূপ-ভগবচ্ছী- 
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বিষে য়ে! ইহরহঃ স্মরণ-কীর্তন মতিপবিত্রং সর্বপাপনাশকারণং 

প্রবল মন্তি, নাহ্ত্র সংশষঃ| আ্রীমত্ভাণবত বচনং-_ 

"করাত-হুনাস্ত পুলন্-পুক্কস। 

আভীর-কাকা যবনাঃ খশাদযঃ | 
যেহস্তে চ পাপ! যদ্ুপাশ্রষাশ্রধাঃ 

- শুদ্ধন্তি তশ্মৈ গ্রভবিষ্ণবে নমঃ 

অন্ত।রথঃ, কিরাত-শ্রভৃতযো জীবনাদি-পাপজাতীযা ভগবস্তক্া- 

শ্রিতভবনেন শুদ্ধা ভবস্তি, ইতি তশ্মৈ প্রভবিষ্ণবে ভগবতে নমোইস্তব। 
প্রাযেণ বেদ তদ্দিদং ন মহীজনে। ইযং 

দেব্যা বিমেহিতমতি বত মাধ! হলম্। 

ত্রধ্যাং জডীকৃতমতি ্ধুপুষ্পিতাযাং 
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যোজ্যমানঃ॥” 

ইতি শ্রীধরশ্বামি-টাকাষ| মুক্তং। কথং ভর্হি দ্াদশাব্াদিম্মরণং, 
ইত্যাহ প্রাযেণেতি | মহাজনে। মন্বাদিঃ। অযং ভাঁবঃ, যথা-মৃত্- 

সঞ্জীবনৌষধ মজানস্তে নৈদ্যাঃ *রাগনির্থরণাঘ কটুক-নিম্থাদীনি 
স্মরস্তি, তথা স্বযস্তু-শর্ভৃ-প্রমুখ-দ্বাদশব্যতিরেকেণাষং মহাঁজনোইতি- 

গুহ গিদ মন্তাত্ব। দ্বাদশাক্িক মিদং স্মরতীতি । কিঞ্চ, মাঘ! অলং 

অতিশযেন মধু মধুরং যথা ভবিতব্যংপুষ্পিতাধাং পু্স্থানীষৈ- 
রর্থঝাদৈ ম'নোহরাধাং, ত্রষযাং জড়ীকুত! নিবিই। মতি ধন্ত, অভএব 

যহত্যপি কর্মমণি শ্রদ্ধযা.প্রদৃহমানে! নাল্পে প্রবর্ততে । দৃহতে হি 
প্রার্কতন্ত লোকন্ত মহতি মন্ত্রাদ শ্রদ্ধা, অল্পে চাহশ্রদ্বা। তন্মাদস্ত 



করি] 

গ্রাহচুক1 নাস্তীতি তৈ নৌক্তং। যন্ধা, াবীনঃ সি্ঘাহ। নান্তীতি 

এতাবতা সৃগালাদি-নিবারণাথ তং যথা ন নিযুঞ্জতে, তথ! তুচ্ছত্বাৎ 

পাপস্ত ন' ুবারণান পরম-মঙ্গল-উরেঞ্ন্নাম প্মরতীতি | যথ। নাম- 

মাহাত্মযজ্ঞানে সর্দমুক্তি গরসঙ্গ! দিত্যেব গদি কং গ্রচ্বিস্তার-ভযান্নাতি 
প্রপঞ্চমতি। এতৎসমস্ত-কারণতে বিষ, পাঁসকো যে! | বণিক 

স্তম্তে(পরি ব্রাত্যপ্রভৃতি কিমপি পাতকং নাহধিকরোত্তীতি তশ্তয 

নিত্যকর্্ম বিুর্মরণাচ্চনার্দ কৃত্বোপনযন্জ, কর্তব্য মিতি সমস্ত- 

বিদ্বজ্জনন-সব্জতি রম্তীতি 
শ্রীরাম; শরণং ওঁ 

শ্রীমধুহছদন দেবশর্খণাম* শ্রীতারিণীগ্রুসাদ শর্ণ!ম্ঃ 
». বিক্রমপুরনিবাঁসিনাম্ 

শ্রীচন্জমোহন শ্দণাম্ঃ 
বিক্রমপুরনিবাসি ন।ম্ 

শী হর 
শ্ীবিশ্বেশ্বরো জঘতি শরণম্ 
শ্রীভবশস্কর শঙ্ণাম্ শ্ীম্সর্বানন্দ শর্শণাম্? 

এপস শস্পিসপশ লা শা 

& অযঃ স্থপ্রসিদ্ধনায়ে। নবদ্বীপূনিঝাসিনঃ শ্রীর।মশিরোমণেঃ পুজা! রাজকীয- 

সংস্কতকলেজাখা-গ1ঠশ।লাষ| তৃত্পুর্ববঃ স্মৃতিশান্্রাহধ্যাপকঃ শ্মৃতিরত্বেপাধিক 
আসীৎথ। 

1 অং কলিকাতাযাং হাতীব।গানন্থ-চতুষ্পাঠীমধ্যে বিদ্যার পার্দিকঃ 
প্রথাতনামাইধা পক আলীৎ।» 

1 অযমপি কলিকাতাযাং হাতীব|গানস্থ-চতুগ্পাঠীমধ্যে সর্ববশা স্্বিশারদৌহতি 
বৃদ্ধে। ম্তাযব|গীশোপ।ধিকঃ হ্প্রসিদ্ধঃ অধাপক আসীৎ। 

$ বিক্রমপুরনিবাদিনো: দ্বযে। রধ্যাপকপগ্ডিতযোঃ পরিচযো| নাহদ্যাপি 
হান্ত্রাপ্তঃ | 



[ ১৫৪ 1 

ব্যবস্থাপঞ্রের বঙ্গানুবাদ । 

গন । ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ' শুদ্র এই চারটি বর্ণমবো 
৮৯, কোন্ বর্থ? " 

তর । বণিব্ শব বৈ খবর ২ সমার্থক পি জাতি 
রা বৈশ্তর্ণ, ইহাতে কোঁন সন্দেহ নাই । বণিকের অবয়বার্ 

( অথব! শ্রেণী) বোধকত। জন্য সুবর্ণবণিক্ শব্দটি যৌগিক শব, 
পারিভাবিক অর্থাৎ শান্ত্রীয় কোন ইঙ্গিতহ্চক শব্ধ নহে। ইহার 

অর্গ স্থব্র্ণের বণিক্, অর্থ (২ যে বণিক্ বাহুলারূপে স্বর্ণের: বাব- 

সায় করিয়া থাকেন। স্বর্থশব্বের অর্থ হিরণ বা স্বর্ণ, এবং 

বণিক্ শবের অর্থ বৈশ্ঠ । শ্রুতিতে আছে যে, “বিশেবত্ব গ্রবুক্ত 

নামকরণ হয়”, এবং গ্থায়শান্ত্রেত বলে যে «কোন বিষয়ের 
আধি'ট্য শ্রীবুক্তই তদ্বেশক নামকরণ হয়। অথবা, স্বর্ণ বা 

হিরণ্য শব্দে তৈজস ধাতন বস্তই বুঝা, বথা-_কালিদাসের রথু- 
ংশে বর্ণিত আছে ধে»“তিনি হিরগ্নার় পাজ্রাভাবে মুগ্ময় পাত্রে 

(অর্ধ্যদান করিয়াছিলেন ):! "ঈর্বমাধারণে ব্যক্ত আছে যে, 

ন্বর্ণর্তাদির ক্রয় বিকুয়াদি বৃত্তিই বৈশ্ের বাবসায়, এবং ইহ 

মন্নংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত আছে। 

ইহার উদ্দাহরণ জন্ত কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রায়াণিক বাক্য উল্লেখ কর! 

যাইতেছে, বথা__ | 
" বান্মীকি রাঁমায়ণে_ 

«এই রামায়ণ পাঠ কৰিলে ব্রাঙ্গণ বাক্পটুতা লাভ করে, 



, ১৫৫ ] 

ক্ষক্ধিয়সন্তান রাজ্য লাভ করে, বণিক্জন বাণিজা ফল লাভ করে, 
ও উহা 'শবণ করিলে শূদ্র€ মহত্ব প্রাপ্ত ছয়। (সুতরাং ই] 

চতুবর্ণেরইস্ফুপকারী,)1” 

ভট্টিকাব্যে-_ 

"ভরত ( মাতুলালয়ে ) গ্রাবাস করণাস্তর ( লঞ্রোধ্য!শশ্পুরী 
প্রবেশ কালে (নাগরিক ) জনগণের, কোলাহল শুনিতে পাইলেন 

না, বেদধবনি 9 তাহার শুতিগোঁচর হইল ছা, এবং তিনি বণিক্- 
গণে ধীীগায়াড়ন্বরও দেখিতে পাইলেন না 1৮. 

বণিকৃপদের শক্তিগ্রহ অর্থাৎ অর্থবোধক বুত্তি এবং খধিধাক্যত্ব 

হেতৃক রামায়ঠে ও ভট্টিকাবো ,বৈহ্ার্ে ই এঁই বণিক শব্দের 
প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে । শব্দ সকলের শকিগ্রহও ব্যাকরণ উপ- 

মান অভিধান আপ্তবাক্য ব্যবহার প্রভৃতি প্রমাণেই পরর্ণীত 

হইয়! থাকে । এইভন্ঠ রাজনির্থণ্ট নামক অভিধানে দেখা যায় 

যে, বাবহর্তী, বিট বার্তিক, পণিত ৪ -সকণিক্ শব্ষ গুলি বৈশ্তার্থক ! 

মনুসংহিতাতেও দেখা যার যে-». 

“জীবিকা নির্বাহ জন্য ক্ষত্রিয় অস্ত্র শন্ত্র ধারণ করিবে, এবং 

বৈশ্ত বণিগ বৃত্তি পশুপালন ও কৃষিকম্্ন করিবে, কিন্তু এই ভয় 

বর্ণেরই দান অধ্যয়ন € যজ্ঞ ধন্ম্য কর্ম হইয়া খাকে ।৮ ১০ম, 

অধ্যায় ৭৯ গ্লোক। 0 | 
পবৈশ্ত মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুব্ণাদি ধাতু, বস্ত্র, কপূররারি 

গদ্ধপ্রব্য, লবণার্দি রস, এই সকলন্বস্তর উত্তমাধম মধ্যম ভেদে 
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মূল্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্থির করিবেন” ৯ম অধ্যায় 9২৯ 

শ্লোক। | . 

“বাণিজ্ দ্রব্যের ক্রয় ও "বিক্রয়ের মৃল্য, তাহা ক্/্ণূর হইতে 
আনাত, পাঁথেয় ব্যয়, এবং চৌরাদি-হুইতে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য 

তান্ধ'র্যে ব্যয়,.. এই লকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়! এবং তজ্জন্য 

বত ব্যয় হয় তাছা ধরিয়া, তদতিরিক্ত যাহা! লব্ধ নিশ্চয় হইবে, 

তদকুপারে বাণিজ্য দ্রব্যাটির উপর বণিকৃদিগের নিকট হইতে রাজ! 
কর লইবেন |” ৭ম অধা।য় ১২৭ শ্রোক। বি 

“পণ্ড ও স্বর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাণস্ভাগের এক ভাগ, 

ধাহ্ঠাদি শস্ত 'বিষয়র কর (ক্ষেত্রের বলাবল এবং ভূমি বিশৈষে 

পরিশ্রমের নানাধিক্য বিবেচনায় ) বষ্ঠ ঝা অষ্টম বা দ্বাদশ অংশের 

একাংঘ্$ রাজ! লইবেন ।” ৭ম অধ্া।য় ১৩০ শেক । 

“কারুক, শিল্পিক, দাস পদবাচ্য শুদ্র, এবং যাহার! কায়িক 

পরিশ্রমে জীবিকা সাধন করে, সেই সকল ব্যক্তিকে রাজ! মাসে 

মাসে এক এক দিন কম্ম কনাইর়ীলইবেন |” ৭ম অধ্যার *৩৮ 

শ্লোক। € 

এবৈশ্তবর্ণের নিকট হইতে ধান্তাদি শস্তের অষ্টম ভাগ কর 
গ্রহণ করিবেন। স্থবর্ণাদি কার্যাপণ পর্যন্তের বিংশতি তাগের 

এক ভাগ গ্রহ করিবেন।' গার শুদ্র, কারুক এবং শিল্পসিক 

জাতির নিকট কর গ্রহণ করিবেন না, তাহাদিগকে কর্ম করাইয়৷ 

লিইবেন।” ১০ম অধ্যায় ১২০,প্লেক। 
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$এই সকল বচনে বশিক্ ও বৈশ্ত শব্ধ একার্থে প্রয়োগ হই- 

য়াছে, ইহ! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । স্ত্তরাং স্থবর্ণবণিক এই 

শের ফাল নুবর্ণব্যবসায়ী বৈশ্ত মাত্র। যেহেতু 'ম্ুবর্ণ বৈশ্ত' 

নামক অন্থ কোন জাতি কোগাও বর্তমান নাই, বা কোথাও 

কখন দেখ! য় নাই। 

মন্ুমংহিতার ৭ম অধ্যায় ১২৭ শ্তরেকে কথিত হইয়াছে, যে 

“বণিকৃদিগের নিকট হইতে রাজ! কর লইবেন*। সেই করকি 

কি প্রধক্ষ, তাহারই বিবৃতি ১০ অধ্যায়ের ১২০ শ্রোকে রহিয়াছে । 

কুল্কতট্ট সেই শ্লোকের এই শ্রাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা, 

“রার্জ! উপচিত ধাস্ত বিষয়ে বৈশ্তগণের নিকট হইছে অষ্টম ভাগ 

শুক্ধ আহরণ করিবেন। পূর্বোক্ত শ্লেকে কথিত হইয়াছে, যে 

ধান্াদি শস্তে দ্বাদশ ভাগও কর লইবেন ; স্থৃতরাং ইহা জনাপৎ 

কালেরই জন্ত | কিন্ত আপৎ কালে অষ্টম ভাগ ও অত্যন্ত/পৎ- 

কালে পূর্বোক্ত চতুর্থ ভাগই গ্রৃহণীয় জানিতে হইবে। এবং 

হিরণ্যাদি কার্যাপণ পর্যযস্তেরশ্খিংশভিতম ভাগ শুক গ্রহণ করি- 

বেন। পূর্বোক্ত প্লোকে আছে, বে 'পশু*ও স্বর্ণ সম্ন্ধীর লভোর 

কর পঞ্চাশস্ভাগের এক ভাগ রাজা লইবেন” ; এতদ্বারা পঞ্চাশ- 
সাগও উক্ত হইয়াছে, ওুতরাং বুঝিতে হইবে ষে তাহা অনাপৎ 

কালেরই জন্ত। কিন্তু এখানে আপৎকালের জগ্ক বিংশাংশ 
উত্ত হইল। পরস্ত শুদ্র, হুপকারাদি কারু, ও তক্ষা্গি 

শিল্পিকগণের নিকট হইতে ' 'মাপৎ বা জনীপৎ “কোঁন 
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কালেই করণ গ্রহণ করিবেন না, তাহাদিগকে বর্ন করাইয়া 

লইবেন ।” ৰ ঃ 

অতএন (ভিন্ন ভিন্ন জধ্যারস্থিত ) মন্থুবচন সকার একই 

প্রকার তাতৎ্পধ্য «গ্রতিপন্ন 'হইতেছে। (সুতরাং মন্্রংহিতার 

এইুসুকল শ্লোকে বণিক্ ও বৈশ্ঠ শব্দ একার্থক,'এবং বৈশ্য ভিন্ন 

শু্রা্দির নিকট রাঁজার কর গ্রহণ অনুচিত, এই উপদেশে উহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে, বে নণিক্জাতি বৈশ্ত ভিন্ন শুদ্র বা কাঁরুক বা 

শিল্পিক জাতি নহে)। পরস্ত শান্সগ্রন্থে যেকোন বাঁটিজ্য বাধ- 

সায়ীকে বণিক্ বলে না । পাছে ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ 

বা আশঙ্ক। জন্মেঃ তজ্জন্ত পরাশরনংহিতায় দেখা'যাগ, যে “লাভ- 

কর্ম, রত্ববাবণায়,। গোপালন, বাঁণিজ্য ও ক্কষিকর্মই বৈশ্যুবৃত্ভি 

হইয়।, থাকে”। অর্থাৎ, বণিক্গণের লাভকর্ন প্রভৃতি কাধা 

সকলই বৈগ্তবৃত্তি। লাভকর্ম্ের অর্থ কুমীদ ব। দত্তখ্খণের উপর 

বুদ্ধি আদান। রদ্ব শব্দের অর্থ মণিমুক্তাদি মহামূল্য পদার্থ । 
সুতরাং রহুত্বর পরীক্ষ। ক্রয় ও বিত্র্কেই রত্বন্যবসায় কছে। এই 

রত্বব্যবসায় ও কুশীদগ্রহণাদিই বৈশ্বাধর্মা। অর্থাৎ স্ুবর্ণরজতা- 

দিরও মুল্যজ্ঞান ও ক্রয়বিত্রয়াদি কার্ধ্য বৈশবৃত্বি, কারণ ম্ু- 
সংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৩২৯ শ্লোকে যে, 'লোহ' শব উন্নিখিত 

কাছে, সেই লোহ শব্ধ স্বর্ণ রজত গ্রস্থৃতি সর্বপ্রকার ধাতুরই 

ঘউপলক্ষণ মাত্র । . তজ্জন্ত পরাণর ভাষে) মাধবাচার্য;ও এ শ্লোকটি 

উদ্ধত করিয়াছেন । 
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জ্লানহ্নিকতত্বে বৃহস্পতিবচনও এইরূপ ; যথ।--- 

“বণিক কুণীদজীবী হইখী। বস্ত্র গো! ও ল্বর্ণাদি দান করিবে, 

কুষিজীবী * ইয়া অন্ন পান শময। আপন ধান * গ্রভৃতি দান 

করিবে, এন্ুং পণ্যদ্রব্যে বিংশাংশ ও পণ্ড হিণ্যাদিতে শতাংশ 

কর দিবে। ব্রাক্মণসেব! জন্ত বণিক্গণের কুসীদন্তীবিকায় -দাষ 

হয় না? 

মনু পরাশর প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র গুণেছুগণের হায় অমরসিংহ 

সরচিতষ্্কীষ গ্রন্থের বৈশ্যবর্গে বৈষ্ঠপর্যযাষ মধ্যে “বণিক এই 

একটি শব্ষের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহাদ্দিগের ব্যবসায়াস্তরগত 

বহুবিধ দ্রয্োের মধ্যে সুবর্ণ রজতাদদির নামও লিখিক্মাছ্থেন। তাহার 

নৈম্তপর্য্যায় এই এই, যথা বৈদেহুক, সার্থবাহ, নৈগম, বাণজ, 

বণিক্ ইত্যাদি । “সার্থবাহ” শব্ের বৈষ্ঠপর্য)ারতা নুশুর্গসন্ধা। 

অতি প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে লিখিত আছে, যে “অবস্ভিপুরীতে 

চারুদত্ত নামক একটি যুব1, দরিদ্র,উপনয়ন সংস্কার বিশি 

সার্থবাহ ছিলেন ।” | 

অমরকোষের নুবর্ণের পর্যযায় এই এইন পন্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, 

হিরা, হেম ও হাটক”। এবং রজতের পধ্যায় এই এই; 

*ছুর্বণূ, রজত, রূপ্য, খদ্জর ও শ্বেত” । | 

অতএব মঞ্জু পরাশরাদর ধর্শশাস্্ান্যায়ী অমরসিংহের এই 
00225452235 

ধ ফ্ল($) | 
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কোবপ্রন্থের বিরুদ্ধে যদি কোন ইতিহাসাদি গ্রন্থে কাধুন! 
প্রকাশিত হয়, ফে স্বর্বণিক জাতি বৈশ্ত তিন্নি অপর 
কোন জাভিবিশেষ, তাহা হইলে আমর। /গ্তঃপর যে 

কয়েকটি বক্ষ্যমাণ হেতু প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতে সন্ধৃদয় 
পম্ডিতগণ বুঝিতে পারিবেন, যে উহ! আবশ্ত্ট অগ্রামাণিক। 

প্রথমতঃ-_-সকলে জানেন যে সর্বশান্ত্বেত। সর্ববিষয়াতিজ্ঞ ও 

সর্ধগ্রধান কোষগ্রন্থ এ্(ণেতা অমরসিংহ মহারাজাঁধিরাজ বিক্র- 

মাদিত্যের নবরদ্ব সভাঁমধো একটি শোভমান প্রধান রত্ব“ছিলেন। 
ধাহার কোবগ্রস্থকে বাচম্পতিমিশ্র হেমাদ্রি শুলপাঁণি শ্রীধরশ্বামী 
রঘুনন্দনভট্রাচার্ধয প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক 'বিজ্ঞ গণ্ডিতগণ 
স্ব স্ব বলচিত গ্রন্থের গ্রমাণার্ স্বীকার করিয়াছেন, সেই অমরকোধ 

গ্রন্থই' আমাদিগের এই প্রবন্ধের প্রমাণ । “দি কোন গ্রন্থে 

এইটি বলিবার তাঁৎপর্য) এই, যে ভেমাদ্ডি স্বীয় গ্রন্থের ভাতিগণনায় 

যদি স্বর্ণবণিকৃকে অন্ত ' প্রকার কহিয়। থ!কেন, তাহা হইলে 

বলিতে হয়, যে তিনি এ বিষ:র অর্নরকোষ দেখেন নাই। তাহা 

দেখিলে তিনি অবস্থাই ভথায় ্থবর্ণবণিকৃকে বৈশ্ঠ বণিয়! ধরিত্েন, 

এব তাহাতে পগ্ডিতসমাজেরও প্রত্যয় জন্মিত। অমরসিংহ 

চতুবিংশতি সংহিত।, অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাঁণ পাঠ 
করেন নাই, এবং সেই সেই গ্রন্থের বিচারক্ষম মহারাজ বিক্র- 
'্মাদিত্যের নবরত্ব সভামধ্যে হেমাদ্রত্বত এই বচনটি অর্গরিভঞাত 

ছিল, ইহ! স্বীকার করিতে কাতারও সাহস হয় না। যদ্দি কোন 
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ইতিঙ্বাসাদি গ্রন্থে এ গ্রাকানন অমরার্থ-বৈপরীত্যে সুবর্ণবণিকৃকে 

বৈশ্ত লি শন্য জাতি বলিয়। বর্ণিত থার্টক, তাহ! হইলে উহা 

পূর্বোক্ত উস অ'প্রামাণিক, ইঙ্থাতে সন্দেহমা্র নাই । 

দ্বিতীয়তাঁ$চ। যদি ইহাই কল্পন! করা খায়, গ্নেকোন ইতিহাম 

গ্রন্থে সুবর্ণৰণিকৃকে বৈশ্ত ভিন্ন অন্ত জাতি বলিয়া*নি্দেশ শর্ণটছ 

সত্য, কিন্ত অমরমিংহ সে ইতিহাস কখনও দেখেন নাই, অথব| 

দেখিয়াও তিনি ভদ্ধিষয়ক বিচার ফল স্বীহী অভিধান গ্রন্থে উল্লেখ 
করেন নাইশ। কিন্তু তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, নিরপেক্ষ 

কোঁষকর্ত। হইয়া, এবং পে প্রকার এতিহাসিক বাক্যের অস্তিত্ব 

দেখিয়!ও তিনি তাহ। শ্বীয় গ্রন্থে ক্রেনই বা সন্নিবেশিত করিলেন 

না? স্থৃতবাং ইহাতে অবশ্তই কেন বিশেষ কারণ আছে, এবং 

পণ্ডিতগণের ভদন্ৃদন্ধান কর্তব্য) যেহেতু সেই এ্রতিহাঁসিক 
বচনটি কোন পুরাণোক্ত বা পুরাণ সম্মত নহে! অথব! যদি তাহ 

কোন ( আধুনিক ) পুরাণ সম্মতই হয়, তাহা হইলে'ও, উহা স্থতি 
শান্তর বিরুদ্ধ বলিয়। আপ্রামাণিক। যেহেতু পুরাণ প্রণেত! শ্বয়ং 
ভগবান্ বেদব্যাসই কহিয়াছেন, যে “বথায় শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ 

শাস্ত্রের পরম্পর বিরোধ দেখ! যায়, তথায় শ্রুতিই প্রমাণ, এ 

যথায় কেবল স্তি ও পুধাণ এতৃছুভয়ের বিরোধ থাকে তথায় 

স্কৃতিই বলবন্তর! হয় ।” 
তৃতীয়তঃ_-যদি এ প্রকারও কল্পনা কর! যায়, যে মন্বাদি ভিন্ন | 

ভিন্ন যে সকল স্মৃতি শরন্ত্র আছে, তশ্মীধ্যে কোনটিতে উক্ত এতি-- 
১১ 
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হাসিক বচন আছে, এবং তাহ! পুরাণ মধ্যেও ধৃত আছে, ত্বুথচ 

তাহার হেতু ক্ষ বলিয়া অমরসিংহ তাহাকে অপ্রামাণিক বোধ 

করিয়া স্বীয় গ্রন্থে উহাকে সন্নিবেশিত করেন, নাই 14 কিন্তু ইহ! 

অগ্রাহ্; কাগথ, মন্ব।দি স্মাতি সকলের মধ্য মনুম্থৃতিই সর্বাপেক্ষা 

বলব্তী,। যেহেতু বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে “বেদার্থসকল উপ- 

নিবদ্ধ আছে বলিয়। মনুসংহিতাই সকল সর্থহতার মধ্যে প্রধান । 

যে শ্ৃতি মনুর বিপরীন্ত অর্থ প্রকাশ করে, তাহা প্রশংসনীয় 

নহে ।” বেদে৪ উক্ত আছে যে, যাহ কিছু মন ধর্িয়াছেন, 

তাহা পরম ওষধ স্বরূপ” ইতি। 

অতএব ধিণিক্' শব্দের বৈগ্ঠার্থ ভিন্ন অন্ত অর্থ নাই । এবং 

ইহাঁও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে ইহার উপপদে সুবর্ণ শব্ধ ও গন্ধাদি শব 
কেবল“তদ্দেশবাসী বণিক্গণের আধুনিক উপাধি ভেদ মান্র। 
কাণী প্রয়াগ মিথিলা অযোধ্য। মধুর! বৃন্দাবন কান্যকু্জ দ্রাবিড় 
প্রভৃতি যে সকল প্াচান-দেশ আছে, যথায় বিবিধ ধর্ম্মশান্ত 

প্রণেতা মহর্ষি ও পঙ্ডিভগণ বাঁ করেন ও সময়ে সময়ে তাহারা 

প্রাদুভূত হরেন, এবং, যে সকল দেশে ধর্দপরায়ণ নৃপতিগণ 

শান্ত্রমতে রাজত্ব করিয়াছেন, সেই সকল দেশে পুর্বাধধি বর্তমান 

কাল পর্ধ্স্ত চতুবর্ণ লোক বান করিতেছেন, তথাঁয় দেখা যায় যে 

সর্বমাধরণ বৈশ্তগণ বণিক. নামেই অভিহিত হুইয়! থাকেন। 

'তথায় সুবর্ণবণিক্ ব| গন্ধবণিক্ নামে পৃথক পৃথক্ জাতি খাক। 

দ্বরে থাকুক, তাহাদের এই এই নাম পর্যাস্তও শুন! যায় ন1। 
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কেব্তল মাত্র বঙ্গদেশেই কিম়্ত্সংখ্যক বৈশ্রের স্ুবর্ণবাঁণক্ এই নাম- 

বিশেষণ্টি দেগ! যায়, এই নামটি আধুপ্সিক, কোন প্রামাণিক 

শাসোতাতি। তথায় ব্রাহ্মণাদি জী তরও রাট়া বোরিক বারেন্ত 

গ্রভৃতি চিপ্রঃ শ্রেণী-বিশেষণ ' নাম আছছ'। এই সকল 

বিশেষণ-উপাধির কোনটি বাসস্থানকে উপলক্ষ কেরিয়!, একশটি 

বস্ত বিশেষের বিষয় সঙবন্ধকে উপলক্ষ করিয়া, কোনটি বা বাণিঙ্গ 

দ্রব্যের কোন একটির আধিকা নিবন্ধ, সাধারণ জন মুখেই 

উত্পনুষ্ম্ীইয়াছে মাত্র। যেমন ব্রাঙ্গণদিগের রাঁট়ী প্রভৃতি 

উপাধিভের, কায়স্থর্দিগের পটবায় বঙ্গজ প্রভৃতি উপ!ধিভেদ 

ইত্যাদি বন্তঃ এই মকণ আধুনিক উপাধিভে্দ জাতির ব| 

বর্ণের কোন ভেদ হয় না। সুতরাং (ম্ৃবর্থ গন্ধাদি উপাধি তেদ 

নত্তবেগ) এহদ্দেশীয় বৈশ্যগণের বস্ততঃ কোন ভেদ নাইঞ্ ইহ! 

আপেক্ষ। পণ্ডিতগণ আর কি অনুমান করিতে পারেন ? ষদ্যপি 

বঙ্গদেশে বৈশ্তগণের সুবর্ণ গ্রভৃতি উপপ্লুদ বিশেষণ গুলি আধু'নক 

না হয়, স্ুবর্ণবণিক্ ও ন্ধবপির্ এই »ছই নামে বদি পৃথক্ পুথক্ 

ছহটি শুদ্র জাতি থাকে, তাঁহ! হইলে উহ! বড়ই আর্চর্ধ্ের বিষয় 
হয়, যে পূর্বোক্ত পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল দেশ সকলে, ঘথাস্ত বু 

সংখ্যক চাতুবর্ঘ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, তথায় স্থবর্ণবণিক্ ও 
গম্ধবণিক নামক কোন শূদ্র জাতি দেখিতে পাঁগমা ধায় না 
কেন? ইহা তে! নিতান্তই অদ্ভুত ! আবার দেখা যায় যে বর্গ 

দেশেও বছুতর লোকের বাঁন রহিষ্াছে, অথচ.তথাঁ কেবল ব্রঙ্গণ 

এ 
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ক্ষত্রিয় ও শুদ্র এই তিনটি মাত্র বর্ণ থাকে, ততভিন বৈশ্যবর্ণই "ব। 

কেন তথায় দেখা যায় ম্না। অতএব পণ্িতগণের ইহাই অনুমান 

হয় যে, সুবর্ণবণিকৃঘগকে বৈশ্যেতর বলিয়া গণনা করাঃ 'থিবা ইসা 

বিশ্বাস করা ।ভ্রম নিকন্ধ মাত্র। ইহ! ভিন্ন অন্ত' কোন: কারণই 
দেখিতে, পাওআ। যায় না। সুতরাং শান্ত্র প্রমাণ ' থাঁকিতেও এ 

প্রকার অযুক্তি-সিদ্ধ ও অমঙ্গত বিষয় কখনই পণ্ডিতগণের গ্লাহা 

হইতে পারে না, তাহার! নৃহম্পতি-ধাক্যে ইহ প্রতিপন্ন করেন, 

যে “কেত্রল শান্ত্রবাক্য মাত্র আশ্রম করিয়া কোনধ্ধীধষষের 

মীমাংসা নির্ণীত হইতে পারে না, তাহাতে যুক্তিও আবশ্যক | 
যুক্তিহীন বিচার দর্মহাঁনি ভইয়! গাঁকে !” 

(কথিত আছে যে) ভূপতি বল্লালসেন সমন্ত বৈশ্তগণের 

প্রতি ওুভূত্ব প্রকাশ করত নিজের কোন উদ্দে্ত সাধন জন্য 

তাহাদের প্রতি অন্তায় আচরণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 

আবার কোন বিশেষ আ'ঢা ব্যক্তির উপর ত্বাহার সমধিক আক্রোশ 

জন্মে, সেই জন্য তিনি তাহার নিজের আজ্ঞায় বৈশ্তগণকে পতিত 

করিয়াছেন। সেই জন্য বঙ্গে বৈশ্তগ্ণ প্রায় পতিত বলিয়াই 

গণ্য হ্ইয়া থকেন। ইহ! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় কি না? 

ই্দানীস্তন রাজগণের শাপনুগ্রহের কি ক্ষমত! আছে, (যে তীহার৷ 

ইচ্ছামতে উৎকৃষ্ট জাতিকে 'নিরুষ্ট, বা নিকষ্ট জাতিকে উৎকৃষ্ট 

বর্ণরতে পারেন ?) মন্ত্র কহিয়াছেন, যে “মর্ত্যলীবের পরমাযু 
বেদোঁক্ত শতবর্ষ মাত্রই হইয়। থাকে, কর্মগুণেই তাহাদের আশী- 
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ব্বদ্রে ফলবান্ হয়, এবং স্থুণ শরীরেই ল্র্য স্ব ন্ব্পগ্রভাব প্রকাশ 

করিতে পারে মাত্র, ইহাঁ* প্রতিযুগে এষ্টুরূপই হইয়া থাকে ।” 

অতএব ঈাসেন্র তত্তৎকার্য্য নিতাস্ত শানতবহিতূ্ ত ও আগ্তায়- 

সম্ভৃত ইল, এবং সেই অবধিই লোক সন্কলকে বঞ্চিত করি- 

বাগ জন্তই তত্ন্বন্ধে মাধুনিক বিবিধ জাতিমালা,গ্রস্থের .ঝুগবার 

সম্কলন হইয়াছে। এই সকল জাতিসালা-শ্র্থ বখার্থ শান্ত্ের 

বিপরীত, এবং ধর্দশাস্ত্রোক্ কুরুক্ষেত্র ও প্রাগদেশাদি দেশ 

সকলেম্জ্রকেবারে অপরিজ্ঞাত। সুতরাং এই সকল জাতিমালা- 

গ্রন্থ ( বল্লালরাজ-ভ্রাসাদনার্থ তত্প্রযুক্ত বাক্তিগণের ) স্বকপোল 

কপ্গিত এপং নিঃসন্দেহ অপরকে প্রতারিত প্করগার্থ প্রচারিত 

মাত্র । 

এ বিষয়ে যদি কেহ এইরূপ পূর্বপক্ষ করেন, যে বঙ্ালসেন 

রাজার ভামপ্যে যে সকল সর্ধবশাস্ত্রালোচনশীল মহামহোগাব্যায় 

পণ্ডিত থাকিতেন, তাহার! শান্তর মকলের হুক্মাতিন্থক্ম মর্ম বোধে 

সমর্থ, তত্তদ্বিচারে অক্ষম স্ব তান্জার কাঠিন্য নিঃসারণে বুীৎপন্ন 

ছিলেন। তাহারা (সুবিচার পূর্বক ) সকল লোকের যে জাতি- 

মাল! নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহ! অবশ্তই সকলের মাননীয়, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 1 ইহার উত্তর এই যে, রাজ। বলাল- 

সেনের সভায় সভ্যগণমধ্যে এ শ্রকারু কে কে বা কতগুলি দি্বি- 

জয়ী পণ্ডিত ছিলেন? তাহাদের নামই বা কিকি1 এবং ক্ষে 

কেই বা কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ শান্প প্রণয়ন করিয়াছেন ? সমুদয় 
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ভারতবর্ষে কুত্রাপি কাহারও বিদ্িত নাই যে বল্লালমেনের অভা- 

মধ নবরত্বাদিবং কোন পণ্ডিত ছিলের্ন কিনা । তাহার পিতৃ- 
পুরুষের বৃত্বাস্তেই ইহা জগতে প্রকাশিত আছে ) লিগ, যদ্দি 

সেই রাজো মহা মহা পণ্ডিত থাকিতেন, তাহ! হইলে 0োই আদদদি- 

শূর ওর্পতিই বা তত কষ্ট স্বীকার পূর্বক কান্তকুজ দেশ হইতে 

পাঁচটি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাঙ্ষণকে আনাইয়া, তাহাদিগকে তত যত্বে 

স্বরাগ্যমধ্যে বাস করাইব্ধর কেন চেষ্টা করিবেন? যদি বা তত্ত- 

ংশোৎপন্ন সেই পাঁচটির অধিক বিদ্বান বা জ্ঞানবান্ ফেঁই'থাকি- 
তেন, তাহ! হইলে সে বিষয়ও অবশ্ত প্রকাশ হইত। কিন্তু তাঁহ৷ 

ন! হইয়। আদিশুরের পর হইতে শতাধিক বর্ষমধ্যে ধল্লালের সময়ে 

কেবলমাত্র মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গো 
পাধ্যায়-ও ঘোষাল নামক পাঁচটি ব্রাহ্মণ “কুলীন” বলিয়াই বিদিত 

হইয়ছিলেন। ( তৎপুর্কে ) মহা! বিক্রমাদিত্যের ও ভোজ- 

রাজের সভায় সর্ধগুণ।লফ্কৃত মহাঁমহোপাধ্যায় দিখিজয়ী বহুতর 

পণ্ডিত ছিলেন। সেই সেই ভার ঘন্বস্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, 

শঙ্কু, বেতালভট্ু, ঘটকর্পন, কালিদাস, বরাহমিহির, বরকুচি গ্রতৃতি 
নানা, পণ্ত নিযুক্ত থাকিতেন। সেই সকল মহাত্মার গুণ যশ ও 

গ্রণীত গ্রন্থ সকলও লোকমধ্যে প্রচারিন আছেঁ। সর্লে।কে 

বিজ্তান বিবৃদ্ধি জন্য তাহাদের" প্রণীত সেই সকল গ্রস্থ পাঠ কিয়! 

থাঁকেন | আবার সেই সেই নৃপতির গুণগ্রাহিত। বিদ্যোৎসাহিতা 
দানশৌওতা প্রভৃতির যশোরাশি বিস্তার হেতু অন্তান্ত নান! দিগ্দেশ 
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হইসে সব্বশান্্র বিশারদ নানাবিধ বিদ্বজ্জনের তত্তত্ভায় সমাগম 

হইত, ইহাও স্ুগ্রসিদ্ধ। ই সকল বিদ্বজ্ঞুনের মধ্যে কেহ কেহ 

বৈদাস্তি বস, কেহ কেহ নৈয়ায়িক, কেহ কেহ ন্মার্ত, কেহ কেহ 

পৌরাণিক/(কেছ কেহ জ্যোতির্বিদ,'কেহ কেন্ু কবিত্বশক্তিসম্পর, 
এনং কেহ কেহ বা ভন্ান্ত বিবিধ গুণরাশি-সম্পন্ন [থাকিতন। 

সুতরাং নেই সেই প্রকার সভায় আচার, বিচাং, র্শান্তবিদ], 

সমস্তাপুরণ, কবিতা গ্রীভূতির হুক্মান্ুন্ত্থুতাবিষয়ক সমাঁলোচন। 

মিঃসংঙগশীপেই হইত | যখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই সমাচার 

সথবিদ্িত 'আছে, তখন তার্দশ সময়ে কি বিদ্বজ্জনের অভাব, ব| 

শান্ত্রীু*টলনের*আভাব, ব| শাস্ত্রোলজ্বন ভয় থর্ঈকিন্লার সম্ভাবন। 

থাকিতে পারে ? ভগবান্ প্ীরামচন্র, পকুষ্চন্্র, যুধিষ্টিবাদি পর 
পাঁওুর, পরীক্ষিত,জনমেজম় বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নানা ধার্চিক শ্রেষ্ট 

রাজা (ছলেন, দর্মশান্ত্র গ্রণেত! মন্ধ শ্রভৃতি খষিগণ ও গশুকদেপাদি 

মহ্ষিগণ৪ ডিলেন। তাহাদিগেব পর শঙ্করাচার্ধ্য মাধবাচার্ধা 

বিজ্ঞানেশ্বরা চার্য্য মাধবাচার্ধয ₹টামণিভবদেবভট্ট ময়ুরভট্ট কালি- 
দাস বররুচি অমরসিংহ বল্লপ্তাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্তিত সকল 

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলে যে ধর্শশান্ত্র সঙ্গত 
জাতিমালার প্রসঙ্গ কখনও করেন নাই, ব! শুনেন নাই, এবং 

তাহারা যে আচারের বিষয় কথনও জ্কার করেন নাই, বা যাহা 

তাঁহার! কখনও জানিতে পারেন নাই, বল্লালসেনের মভাস্থ চারিটি 

বা পাঁচটি সামান্ বাক্তির উক্তিত্বে সেই আধুনিক জাতিমালায় 
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কি সজ্জনের "প্রত্যয় জন্মিতে পারে? এইরূপ প্রবাদ আছে,যে, 

“পদ্মাক্ষী যাহ। দেখিতে ন! পাঁন, ত্রষ্টাক্ষী কি তাহ! দেখিতে 

পারে? কোন ব্যক্তি গ্রলাপোক্কিতে দুই প্রাকার ক, কহিলে, 

সজ্জন ব্যক্তি কি তাহাতে আ'স্থাবান্ হইতে পাবে ?” ।, 

এমহামহোপাধ্যায় বাস্পতিমিশ্র শুলপাণি রথুনন্দন ভট্টাচা্ধ] 
গ্রভৃতি নব্য পগ্ডিতগণ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পর ভোজরাজের 

সভাকে ও ধর্মশান্ত্প্রধান্য বলিয়। স্বীকার করত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, যেবে প্রধান 'প্রমাণপ্রন্থ বা! যে জে-রাণ এ 

অন্ত যাহ! কিছু শান্ত্রজাত বিষয় ভোজরাজের সভায় আলোচিত 

হয় নাউ, তাহা! ভুমুলক বলিয়া জানিতে হইবে। যদি বল্লাল মতা- 

বলম্বী গ্রন্থ বা বচন সকল মত্য বা মৃপশাস্ত্রম্মত হইত, তাঁহ। 
হইলে,পূর্বোক্ত মহাত্মগণ কেনই বা তাহাদের শ্ব স্ব গ্রন্থে সেই 

সকল প্রচার না করিতেন? এবং সমগ্র লোকসমাজেই বা 

তগ্প্রচারিত ব্যবহার সকল কেন না গ্রচলিত হইত? এতদেশীয় 

্মার্ত-ভ্টাচারধ্য নামক মহা সর্ব্দেশবিখাত পণ্ডিত মহামহো- 

পাধ্যায় রঘ্ুনন্দন ভট্টাচার্য্য, ধাহার 'নতে সমুদয় বঙ্গরাজ্যে ধর্ম- 
বিষয়ক সকল বিষয়ই চলিতেছে, তিনি স্বীয় গ্রন্থে এই কাত্যায়ন 

বচনাঁট উদ্ধত করিয়াছেন, যথা--“সৎকুল সমুদ্ভূত মাৎসর্ধযহীন 
ধনবান্ ব্যবসায়পরায়ণ কুলশীলমাম্পন্ন কতিপয় ব্াঁয়ান্ বণিক্ 
কর্তৃক তাহাদিগের প্রতিপত্তি রক্ষ! হইতেছে” যদি বৃহদ্ব্পুরাণ 

রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও ভার্গবর[ম ক্কত ( পরাশর-পদ্ধতি নামধেয় ) 
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জাতিমালাকে তিনি সমূলক বলিয় জানিতেন, তাহাএহইলে তিনি 

তছুদ্ধত কাত্যারন বচনের শরণিক্ পদকে ততুন্ুবায়িকরূপে ইহারা 

কোন জাইছবিশিষ্ট অর্থাৎ সুবর্ণবণিক্ দি গন্ধৰণিক্ ইহার একটা! 

মীমাংস! অনি করিতেন । কিন্তু ধরাই বচনেকু বণিক শবে তিনি 

সথবর্থণিক্ ও গন্ধবণিক্ ছুইই জীনিয়া সে কার কোন মীমুুসা 
করেন নাই । এবং ৰণিক্ শবে এখানে যেছুই বর্নিকৃকে তিনি 

বুঝিয়াছিলেন, ত্তিরিক্ত অন্ত কোর্ন বগ্রিক্জাতি আছে ঝালয়া 

যদ্দ ত:উপরিউক্ত পুরাণাস্তর্গত বা অন্ত কোন জাতিমালায় 

পরস্পর-বিরুদ্ধ ঘচন সকলে আন্থা থাঁকিত, তাহা! হইলে তিনি 

এখাঞ্জন তাহার পিশেষরূপ মিদ্ধান্তীকরণ উচিতঞবে]ধ করিতেন, 

(ফিস্ত তিনি তাহ! করেন নাই )। সুতরাং শাস্ত্তঃ ও যুক্তিতঃ 

নর্ঘতোভাবে ইহা! নিঃমংশয় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সুব্ঠবণিক্ 

বৈশ্তব্যতীত অন্ত কোন জাতিবিশেষ নহে, উহা! নিশ্চরই বৈশ্য । 

এই বিদ্বজ্জনগণের সব্ধবনাদী মতমন্বলিত সুবর্ণৰণিকৃব্ষয়ক 

ব্যবস্থা সপু্ণ হল 

প্রশ্ন । 

কত শত বর্ষ পর্যান্ত,ম্বর্ণবণিকৃ্গণ অন্ুুপশীত থাকিলে তাহ- 

দিগের পুনরায় শাস্ত্র সম্মত উপনযন সংস্কার বৈধ বা অবৈধ হয়? 

এবং যদ্দি কোনরূপে উহা বৈধ হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ কোন, 
গ্রকার প্রাযশ্চিত্তের প্রয়োজন আছে, কিনা ?, 
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মচরাচর মে আচার ব্যবহার দ্রেখা য!য় তাহাতে এতাদৃশ 

দীর্ঘকাল পর্যত্ত অন্থপনীত স্ববর্ণবণিক্গণের পনর উপনঞন 

হস্কার ছুষ্ষর বলিযোই আপাততঃ সকলের বোধ হয়ঃ | এবং প্রায়- 

শি, সম্বন্ধে অতিশয় সংশয় জন্মে । এরূপ স্থলে ভগবান্ মন্থ 

কহিয়াছেন, যে যদি কোন পাক অতি ছুষ্তর, অথবা কোন কার্যা 

অতি দুষ্ধর হয়, তথাপি? তৎমিদ্ধির উপায় কেবল মাত্র তগস্ত1। 

তপন্তার 'অস।ধ্য কোন কার্যাই থাকিতে পারে না। শ্অঠিদ্বিময়ে 

মন্্ুনংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ২৩৯ ও ২৪৫ গ্লেকের ( মঙ্থা 

মহে'পদ্যায় ভিরচক্্র শিরোহণি মহাণয়রে ) ব্যাখা এই-- 

“যে বস্ত দ্ুস্তর অর্থাৎ ছুঃখেতে উত্তীর্ণ হও! ঘায়, ষেমত 

ছুষ্গ্রহথ হুচিত আপদ্, যাহ। দুপ্নাপ দ্বর্থাৎ ছুঃখেতে '্রাপণীয়, যেমত 

বিশ্বামিত্রের ব্রান্মণ্য।দি, ও যাহ! ৪2থে গমনীয় অর্থাৎ সুমেরুর 

উপরি ভাগ প্রভৃতি, আর যাঁহ! দু্ধর, যেমত বহু গে! শ্রাদানাধি, 

এ সকল তপস্যার অসাধ নহে, যেছ্তু তগ্স্তা ছুরতিক্রম 

হয়, অর্থাৎ তগন্তা ছার ছুক্ধর কার্য স্থুকর হয়।” এবং 

“ব্রেঙ্গাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জন্তর বে দুর্লভ জন্ম, তাহ! তপস্তায় হয়), 
দেবতার! উহ! দর্শন করত এই স্থাবর হুঙ্গম জগৎকে তণ্দোমুল, 

ইত্যাদি বাক্যে তপস্তার মাহাত্মা ও উৎকৃষ্ট পুণ্য কহির। থাকেন ।” 
চতুর্বর্ণে এই তপস্তার বিভাগ সম্বন্ধে মনত লিখিয়াছেন, যে 

ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের গ্রজা'রক্ষণ, বৈশ্তের বাণিজা ও শৃদ্রের 
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দ্বজঞ্জেবাই তপত্ত। | এতাদ্বষরে মনুনংহিতার একার্দশ অধ্যায়ের 

২৩৬ ও ১৯২ শ্লোকের ( উক্ত প্রকার ) ব/খট। এই এই-_ 

তরাঙ্গটী চয্যাত্মক বেদাস্তের বোধই তপস্ত।, ক্গত্রিয়ের 

তপঃ প্রজাগ্মলন ও বৈশ্তের বাণিজ্য পশ্ুপাঞ্জনাদি তপস্ত। | 

( ইহাতে এইটি সমুদিত হল, যদ)পি ব্রাহ্মণের উৎ্কট পাপজশিত 

দৌধ জন্মে, যথাসম্ভব বেদাধ্যয়ন করিলে এ পাপ হইতে অনায়াসে 
ব্রাঙ্গণ মুক্ত হয় । ক্ষত্রিয়ের যদ্যপি এরূপ *দোয জন্মে, ও প্রজা 

পালনাদিশিীনুষ্ান থাকে, তবে ভাহাতে উক্ত পাপ ক্ষয় হইবে। 

স্ুবর্ণবণিকাদির যদি ব্রাত্যাদি দোষ জন্মে, ওবে তাহার বাণিজ্যাদি 

স্বকর্খের অনুষ্ঠান থাকিলে অনারায়্ে উক পাপ হইতেম্মুকত হইয়। 

ইচ্ছ|(* ত উপনয়ন সংস্কারের যোগ) হইবে, প্রাশ্চিন্তাস্তর অনুষ্ঠানের 

'আবগ্তকতা দাঁকিবে শা)। শুদ্ের ত্রাঙ্গণ-পরিচর্যাই তঁগন্তা, 

তাহাতেই শুদ্র কতকার্ধ্য হয়।” এবং এ্রাহ্মণাদির উপনয়নে যে 

মুখাকণ্ন ও 'অন্কপ্প বিধান কাল উক্ত আছ, উহাতে বদি উপনয়ন 

না হয়, তবে তন্দোষ নিবারণ অন্ত গতনটি গ্রাজাপত্য করিয়া 

উপনয়ন দিবে । জাতি ও শক্তির অনুসারে ব্রাত্যষ্টোম প্রায়শ্চিন 

বিকল্প জানিবে।” 

অভএন বখন এই বকের স্বর্ণের ক্রয় বিক্রয় রূপ ব্যবসার 
পরিতাগ না করিয়া পুরুধানুক্রম়ে বাণিজ্য বৃত্তিতে থাকয়া 

ভাহাতেই বংশপরম্পরায় পরিশ্ম করিয়া আসিতেছে, এবং যখন * 

বন্তন্থত্র ধারণ ব্যতীত দান ধ্যান গ্রস্ৃতি সর্বপ্রকার ধর্ম কার্ধ্য 
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সকল এখনও পর্ম্যস্ত করিতেছে, তখন তাহাদ্দিগের তপন্তঃ বল- 
বতী থাকা প্রযুক্ত 'তাহাদিগের অনুষ্টিত ব্রতাদি সকল সর্ব্বিধ 

দোষ হইতে বিমুকত হইয়া ঈহিয়াছে। আরও, বলি টার” প্রতি 

মুনি কহিয়াছিলেন, যে-_ 

"সর্বদা নিরালস্তভাবে যজ্ঞ দান ও অধ্যয়ন করিবে, ও পিতৃ- 

কার্ধ্য তৎপর এবং নুসিংহসেবাঁয় রত থাকিবে ।” এই বাক্োর 

প্রামীণিকতা৷ মতে বৈশ্ুবর্ণ ব্যক্তি জন্মাবধ্ি ্রীনৃসি ংহদেনের অর্থাৎ 

বিষ্রই অনতারবিশেষের মন্ত্র উপাগন| করিয়া! থহ্ধন, ইহা 

সকলেই জানেন। তদনুযায়িক উহাঁও সকলে গ্রকাগ্ততঃ 

দেখিতেছেন, যে সুবণবণিকৃগণের মধ্যে সকলেই পুরুষ!সুক্রমে 

বিষুভক্তি পরায়ণ এবং মহাস্ত গোস্বমীদিগের শিষ্য হইয়া তৎ- 
প্রদন্ড বিষ্ণুমণ্থ্রেরেই উপাপন। করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সকলে 
হরিভক্তি পরায়ণ '৪ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধন্মানলম্বী হয়েন। সুতরাং 

তাহাদের গৃহে বিষুমন্ত্র কপ ও হরিনাম সঙ্ধীর্তন নিত্য ও অহনিশি 
হইয়া থাকে । প্রায়শ্চিত্ত ' বিপেিণশকলের মধ্যে হরিনামও মহৎ, 

প্রায়শ্চিত্ত, যথা উক্ত আাছে, “ছুর্মাতি ব্যক্তিও হরিকে স্মরণ করিলে 

তিনি সর্ধপ্রকার পাপ নষ্ট করেন, যেমন অনিচ্ছাবখতও স্পর্শ 

করিলে অগ্নি সকল বস্তই দহন কবে।” প্রায়শ্চিন্ত-বিবেক 

প্রভৃতি গ্রন্থে এই বাক্য উদ্ধত আছে! আরও একটি বাক্য 

* 'বিপিকের' ইতি বা। 
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আছে,» যে “পাপ বিমোচন নিমিত্ত এই হরির নামে যত 

শক্তি আছে, গাতকী জন উত পাপ করিতে সমর্থ নহে।” 

এই সকল বস, মধ্যে ভুনেক নিত্য ৃষ্ঠো কন্মের৪ উল্লেখ আছে, 

তাহার গ্রমাণ খ (রগ মহাভারতের অজামিলোপাখননে ও শ্রীমভাগ 
বত গ্রন্থেও বিবিধ উক্তি আছে। স্থতরাং, অধম জনে, যদি এল 

বারও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, ব সেই নাম অন্ধের মুখ 

হইতে বণ করে, অথব। ভগবস্তত্ত জনের গরণাশ্রিত হয়, তাহা 

হইকৌ বর্থনঈ-শছার মহাগহিত অসংখ্য ও অতিশয় পাতকাদিও 

নষ্ট হয়, এবং মে অনায়ামে মুক্তিনাভ করে। তখন কেনল 

মাত্র অন্ুপনীতত্ব হেতুক ব্রাত্যাদি রূপ যে দোষ অধবাঞ্ম কোন 

প্রকার পাতক হয়, তাহা কি উপযুক্ত বিষুণপাঘকগণের 

সংনর্গে মুক্তিলাভের অবকাশ পাইতে পারে না? অতএব সই 

স্বর্ণবণিক্গণের বংশপরম্পরাক্রমে এবং অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত পরম 

মঙ্গল স্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষুর 'অহরহঃ ম্মুরণ ও নাম সংকীর্ভন 

আত পবিত্র ও সব্বপাঁপ নাশ পংন্গ বলব্লৎ কারণ বলিয়৷ জানিতে 

হইবে, ইহাতে কোন সংশয়” নাই। শ্রীমস্ভাগবতের একটি 

শ্লোকের অর্থ এই, যে “কিরাত, হুন, পুলিন্দ, পুন্ধদ, আভীর্, 

কাক, যবন, খশ প্রভৃতি ঝে সকল বন্ ও শ্রেচ্ছ আধীবন পাতকী 

জাতি আছে, তাহারাও যে ভগবানের ভক্ত জনের আশ্রয় পাইয়। 

শুদ্ধ হয়, সেই ঞা'ভবিষু ভগবান্কে নমস্কার করি।” 

তবে (ব্রঙ্গহত্যা রূপ মহাপাতকেরভ্প্রায়শ্চিত ন্বন্ধ মনুনংহিতার 
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একাদশ অধ)ায়ের ৭৩ শ্রোকে ) যে দ্বাদণবার্ষিক ত্রতের ব্যবস্থা 

আছে, ইহার তাত্পর্যয কি? এন্ৎসম্বন্ধে শ্রীধরন্থামীর টাকায় 

একটি শ্লোক এই মর্মে আছে, যে “এই শান্্কুত নগাজন মায়।- 

দেবী দ্বারা নিতান্ক বিমোহিতি-মতি হঈয়! প্রায়ই এ বিষয় সম্যক্ 

বিদিত নহেন, এবং তিনি বেদের অতি মধুর ও মনোহর ত্রৈগুণ্য 
উপদেশেই মুগ্ধ ও আগ্রহাতিশয় হইয়। দীর্ঘানুষ্ঠে় জ্ঞাদি কর্ন 

সকলকে নিয়োজিত করেন” | এখানে "মহাজন" শব্দে মন্থুই অভি- 

িত হইয়াছেন। গ্লোকটির ভাবার্থ এই, যে মেমন (্দদখ।রণতঃ ) 

বৈদ্যগণ মৃত সঞ্জীবন ওষধ না জানিয়াই, রোগোপশম গগ্ঠ নিম্বাদি 

কটুক পাটি 'খ্যবহার করেন, সেইরূপ হয়স্তু শস্তু প্রভৃতি দ্বাদশ 

খষি ব্যতীত ধর্মমশান্ত্র প্রয়োজক এই মহ!জন মনু সেই অতি" 

গুহা, বিষয় না জানিয়াই এই দ্বাদএবার্ষিক, ব্রতৈর কথাই ম্মরণ 

করিয়াছেন মাত্র । এবং তাহার বুদ্ধি মায়াতে অলগ্ুত হইয়া 

অতি মধুর ভাবে পুম্পত অর্থাৎ অর্থবাদে মনোহব ত্রয়ী শাস্ত্রে 

বিসুগ্ধ হইয়াছে, এইজন্ত কান্থি,সাঘট কঠোর ব্রতেই তাহার শ্রদ্ধা 

দেখ! যায়, আতগুসাপ্া অল্প ব্ষিয়ে প্রবৃত্তি হয় নাই । এজন্য 

প্রান্কৃত পদোকেরও স্দীর্ঘ মন্ত্রাদিতে শ্রদ্ধ! ও স্বল্প বা সামান্ত মন্ত্রে 

অনাস্থা দেখ! যাঁয়। ফলতঃ, ইহার যে কেহ গ্রাহক হয় না, ইহ! 

তাহারা বলেন নাই ৷ অথবা, যেমন সিংহ কাহারও -শ্বীয় আয়ন্তু- 

ধীন নয় বলিয়া, কেহ শৃগালাঁদির উৎপাত নিবারণ জন্য তাহার 
নিয়োগ করে না, সেইরূপ পাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া! (কঠোর 
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ব্রতেন্ধ অনুষ্ঠানকে অনাবশ্তক বোঁধে ) তন্নিবরণ জন্যকেবল পরম 

মঙ্গলনিদান হরিনামই লোঝে ম্মরণ করিয়! থুঁকে। নাম মাহাত্মা 

জ্ঞানে যেপর্ব একার মুক্তিলাভ হয়? ( উহা একান্ত সভা) গ্রন্থ 
বাহুল্য ভয়ে ধার তাহা বিগ্তারিত কর! হইল শা) এই সমস্ত 

কারণ বশতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে বে, যে বণিকৃগণ বিষ্ণুর উপাস্রন। 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগের উপর ব্রাত্যুত। গ্রভৃতি পাতকের 

অধিকার নাই। স্ুতরাৎ সমস্ত বিদ্বজ্জনেন্ন সম্মতি এই, থে স্থুবর্ণ 

বর্ণিক্গীকনিতাকর্মভৃ দিষুম্মরণ ও বিষ্ণপূজ পূর্ধাক উপনয়ন 
মংস্কার কর্তবা। 

. এই ব্যবস্থার 'মূল পত্র খাদি কলিকাতা হাতীবাগাঞকনর চতুপ্পা- 

ঠীর ভূতপুর্বব অধ][পক ভবণঙ্কর বিদ্যারত্ব ও মব্বানন্দ স্তায়বাগীশ, 
সংস্কৃত কলেজের স্থতিশান্ত্রের ভূতপুর্ষ অধ্যাপক মধুহুদন স্বতি- 

রত, এবং বিক্রমপুর নিবাসী তাব্িণীপ্রপাদ ও চন্দ্রমোহন নামক 

গ্রাচীন অধ্যাপকদ্বয়ের শ্বাক্ষরিত। শেগু ছুই জন অধ্যাপকের 

উপান্ধি | পরিচয় এখনও পা ওআ বাঁয়্নাই | 

অতঃপর শাস্তরদর্শী অধ্যাপক ও নিরপেক্ষ সব্থায় বিদ্বজ্জনগণের 

নিকট নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয়ের সুবিচার-পূর্ণ যুক্কি-যুক্ত 

মীমাংস! জন্ঠ সবিনয়ে প্রার্থন। | 

9১1 ধর্ম পরায়ণ জনের স্বধর্শরক্ষাহেতু, শাস্ত্রতিজ্ঞ ভনের 

শান্তর মর্য্যাদ| রক্ষাহেতু, এবং ভদ্র সম্মর্জের ব্)ক্তিগণের শিষ্টাচার 
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রক্ষাহেতু, উদ্ধত স্থভাব আক্রমণকারীর যথেচ্ছব্যবহার হইতে 

আপনাকে রক্ষা করিব!র জন্ত, যদি কোন কঠোর উপায় অবলম্বন 
করা নিন্দনীয় ন। হয় তাহ! হইলে, ধনবাঁন্ বন্ঠুনিন্দ আটা 
বঙ্গাধিপতি কল্লালসৈনকে পুনঃ পুনঃ খণদান কাঁরয়া, এবং 

নদ্ধীরিত প্রতিশ্রুতি অন্ুনারে বথাসময়ে তাহার আদানে বঞ্চিত 

হইয়1 স্বীয় বৃত্তির যোগন্ষেম, প্রতিপালন জন্ত, অর্থাৎ অনধিগত্ত 

বস্তর উপার্জন ও উপাজ্জিত বস্তর সংরক্ষণ জন্য, উক্ত বল্পভানন্দের 

পুনরায় যাঁচমান বলালসেনকে খণদান অস্বীকার করাঁটি তাহার 

গঙ্গে নিন্দনীয় অপরধ হইয়াছিল কিন! ? 

২। বর্ধতাননের পূর্ব্বেক্র ব্যপহারে জাতক্রোথ বল্লাল 

নৃপাতির নিধিশেষে মমগ্র সুবর্ণবণিক্ জাতিকে নীচজাতীর় মধ্য 

গণনা করিবার মঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞ! যুক্তিযুক্ত বা শাস্ত্র সম্মত 

হইয়াছিল কি না? 
৩। পূর্বোক্ত সঙ্কল্প € প্রতিজ্ঞ কার্ষ্য পরিণত করিবার জন্ 

বল্লালসেন যে সন্থিডা ও তরু নামক ছুই জন ব্রাহ্মণের সহিত 

চন্ত্রাস্ত করিয়া ছলপৃর্বক শ্রীবিন্দ পহিনীকে গোহত্া।কারী ও 

নৃপগ্য় পোতাদারকে স্বর্ণস্তেয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয্নাছিলেন, 

তাহ। সাধুজনান্থমোদনীয় বা ধর্ম-সঙগত ফি না? 

৪। পূর্বোক্ত শ্রীবিন্দ পহিনী ও নৃণঞ্জয় পোতাদার গোহতা! 
বা ন্বর্ণচৌর্ধ্য অপরাধে, এবং ধনগ্রীয় কৃত কুলার্ঁৰ মতে, কোন 

অনুলিখিতনামা বণিক্ স্বীয় 'মাতৃকর্ণাতরণের স্বর্ণ চৌরধ্যাপরাধে 
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অপরাধী হইলেও, ধর্্ীধিকরণে অধিষিত হইয়। ধর্মাধক্ষক নুপতি 

বল্লালসেনের সমগ্র স্থৃবর্ণবণিক্মগ্ুলীকে ভুপরার্ধী বলিয়! স্থির 

কর! রাজধন্টর্নাপযোগী ন্যায়সঙ্গত ব1 শস্্রসঙ্গত কার্ধ্য হইয়াছিল কি 

না? এবং সঁহাদিগের গ্রতি সেই কঁঠ্রোর রাজদীক্ঞা সমীচীনা 
হইয়াছিল কি না? 

€ | যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বল্লালমেন কর্তৃক নিমন্ত্িত হই! 

স্থববর্ণবণিকৃগণ যঁজ্ত সভায় বৈশ্তজনোচিত্ত আসন ও সমাদর * 

গুণপ্ত হুইস+চছিলেন । কিন্ত ভোজ/দিবস ভোজাশালায় তাহাদিগের 

জন্য স্বতন্ত্র পংক্তি নির্দিষ্ট হয় নাই ; তখন শুস্রগণ ভোজন জন্ত 

তাহাদের পহিভ মিলিত হইলে সংস্পর্শহেতুকষ $ভূক্তাবস্থায় 
তাহারা যে ভোজ)শাল। পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। যান, ইহ! 

তাহাদ্িগের পক্ষে অশিষ্টাচরণ হইরাছিল কি না? এবং ওভাজ্য- 

* “স্থানান্যুপকলিতানি সগণানাংপৃথক্ পৃথকৃ। 
ৰ্ক্ষণানাং ক্ষত্রিযাপাং ৰশিজা ফাহস্তাজন্মনাম্। 
বাচ্ষণাঃ ক্ষত্রিয় বৃষ্ঠ] সখ! শুরজাতবঃ। 
বৃপেশামস্ত্িতাঃ সর্বেব তত্র র।মেরসং গতাঃ।” 

€ আনন্দভট্ট কৃত বল্লালচরিত, ২১শ অধ্যায়) 
1 “ভুজামানেষু সব্বিষু বল্প।লেন মুদ! সহ। 
সংখুডাপাঙ্গণ। জ্তত্রাংপর। ভোজন-শালিকাঃ ৷ 
পপর্ধাধ! বিবিগু 9ভোঁক্ত,ং বিশাং নু দৃষ্ঠতে স্থলী ॥ 
তক্সিরবসরে বৈশ্য মন্ত্র গরদ্পরসূ। 
উত্ত্থ, নির্ধাতৃকাম। স্তদানীং রাজ-সগ্মনঃ &” 

€ এ ২২শ অধ্যায় ) 

১২ 
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শালাধাক্ষ ভীমসেন তীহাদিগের অতুক্তাবন্থ।র় ভোজ্যশুল। 

পরিত্যাগের কারণ শ্রবুণ করত, তী!হ।দিগকে যে বণিয়াঞিলেন, 

"্পৃদ্রের আবার এউদুর স্পদ্ধ। ?”* ইহা কর্মকর্তার শক্ষে শিষ্টা- 

চার হইয়াছিল কিনা? এবং বল্লালসেনের তজ্জন্ত ।মবর্ণবণিক্- 

গণ্চের উপর ক্রোধ প্রকাশ কর! 1 যুক্তি সঙ্গত বা শিষ্টাচার- 

সঙ্গত হইয়াছিল কিন? 

৬। সাক্ষাতধর্শম্বরূ”রাজদওধারী নৃপতি বল্লালমেন রা সিংহা- 

সনে অধিষ্ঠিত. থাকিয়। যদিই সমগ্র সুবর্ণবণিক্ মণ্ডলীর্কে তাহার 

গ্লেই কঠোর দপ্ডাজ্ঞায়্ অপরাধী স্থির করিলেন, তাহা হইলে শাস্তা- 

নুলারে এই ব্ণিক্গণের অপরাধ বা পাপ, পাতক উপপাতক ব| 

মহাগাতক, ইহার কোন্ শ্রেণীতুন্ত হইবে ? এবং তাার মোচন 

বা অবদানের কোন উপায় নির্দিষ্ট আছে কি ম1? 

৭। স্ুবর্ণবণিকৃগণের অপরাধ বদি শান্ত্রমতে কামরুত পাত- 
কাদি মধ্যে গণ্য ন! হয়ঃ এরং তাহা বদি কেবল মাত্র জাতক্রোধ 

নৃপতির বিদ্বেষ জনিত নিষ্ঠুর সাজ্ঞাতেই খ্যাপিত হইয়া! থাকে, তাহা 
হইলে সেই রাজ! ও তত্্ংশীয় গণের তিরোধান ও রাজাচু।তির 

সাত আট শভ বৎসর পরেও, সদাচার নিষ্ট ম্বধর্দপরায়ণ ও স্থুবশ- 

বাণিঙ্যরত এই বণিক্গণের এন্সবৎকাল *বন্থবিধ অবাচাবাদাদি 

* *শুর্াণা শী ্পর্ঘা) ইক তানবাঙ্গিপৎ ৷” 
( বললানচরিত, ২ংশ 8০ 

, 1 বলগালগ্িত অযেধিংশ অধ্যায় দেখুন । 
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গ্লানি করিয়াও, এক্ষণে তাহাদের ্বকীয় বৈশ্বর্ণের গৌরব 
প্রাপ্তি উচিত ব৷ সুরুচিসিদ্ধ ই্ুতেছে কিন 

৮। ক ভনের, কল্পিত পাপে যাঁদ সমগ্র জাতিকে সেই 

পাপে লিগ 4 যুক্তিযুক্ত হয়, তবে এক জনের প্ররুত পুণ্যে 

তজ্জীভীয় সকলে'কেন সেই পুণোর ফলভাজন না! হঠ়েন ? সেই 

রূপ যদি শ্রীবিন্দ পহিনীর গোহত্যা ( অর্থাৎ স্বর্ণময়ী গোসৃত্তির 
হত্। ) অপরাধে সমুদয় সুবর্ণবণিক জাতি গেই পাপে লিগু হয়, 

এবং য্দি"হৃপ্জয় পোতাদারের কল্পিত দ্বর্ণ চৌধ্য অপরাধে নিৰি- 
শেষে সুবর্ণবণিক্ ব্যক্তিমাত্রই সেই পাপে বিপ্ত হয়, তাহ! হইলে 
উদ্ভা'রর্ণ দত্ত যে স্বীয় পুণ্য বলে প্রভূ,নিত্যানন্দ অবতাধের সখ্য ও 

সাধুজা লাভ জন্ত হিন্দুগণের পুজরনীয় হইয়াছেন, তজ্জাতীয় সকল 

সুবণবণিক্ কেন সে প্রকার মর্যযাদ| ন। প্রাগ্ত হয়েন? 

৯। আর্ধ্য বা! হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, সকল প্রকার 

পুণা ও সকল প্রকার পাপই তোগে ক্রমশ$ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কোন- 

টিই অক্ষয় বা! চিরস্তন নহে । আবার, অনেক পাপ প্রায়শ্চিতেও 

বিনষ্ট হয়। সুবর্ণ বণিক্গণ যথেচ্ছাচারী বন্লাপ হৃপতি কর্তৃক বল 

পূর্বক তাহাদের যক্ঞোপবীত ও বৈশ্তোচিত. বাহাচার পরিত্যগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহাদের ইচ্ছা! ব৷ উপায়াস্তর 

ছিল না। ন্ৃতরাং, অন্তরঙ্গ আচীর ব্যধহারে এবং, বাবপায়াদি 

কর্ণ বৈস্তত্ব রক্ষা করিলেও, বাহে তাহার! ব্রাত্য বা উপবীত হীন 
ও মাসাশৌচ গ্রহাদি কতকগুলি স্ুদ্রতাব আ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
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সথবর্ণবণিক্গণের এই মাত্র পাপ কি অক্ষয় বা নিরবসান হ্ইয়! 

থাকিবে? না, এই সুদীর্ঘ আটশত বৃসর কাল নানা প্রকার গ্লানি 
বা সং্যমনী ভোগে তাহাদিগের সেই ভগত্যাজনিও পাপ ক্ষয় 
ব৷ অবসান প্রাপ্ত হইবে? অথবা, পূর্বোদ্ধত শার্জবতে এখনও 

তাহাদিগকে (কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়। শাস্ত্রমর্ধাদাকে 

অক্ষু্ রাখিতে ও তাহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠীপিত করিতে হইবে, 
কিনা? 

ইড়ি কস্তচিৎ সুবর্ণৰণিঞঃ | 



যাঁজক ্রাহ্মণগরণের নিকট প্রাথনা । 
ুবর্ণবাধিগ্যাজ্ক, পুজনীয় শ্রদ্ধাম্প ব্রাঙ্গণগণ শ্ীচরণেষু, 

প্রণতিপূর্বক বিনীত নিবেদনম্। 

আপনারা বিশ্বৃত নহেন, যে আপনার! কেহ €কহ -সারম্মত, 

কেহ কেহ কান্তকুজাগত পঞ্চগোত্রীয়, কেহ কেহ দাক্ষিণাত্য চ 

পাশ্চাত্য বেদপারগ বৈদিক ব্রাঙ্গণগণের শ্বং ংশসম্ভূত। আপনা- 

দিগৈরস্পুর্ধবপুক্ষগণ বঙ্গদেশে, আগমনাবধি বংশ পরম্পরাক্রমে 

বৈশ্তযাজী ছিলেন, এবং এখনও আপনারা স্ববর্ণবণিক্ ভিন্ন কোন 

শৃদ্রের' যাজ কতা করেন না! । কুলাচার্ষ্য গোপালতষ্রও 'আনন্দ- 
ভট্ট তীহাদিগের স্ব স্ব রচিত বল্লালচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে 

স্থবর্ণবণিক্গণ বৈশ্তবর্ণ, কিন্তু বল্লালসেনের আক্রোশে তাহারা 

উপবীত ত্যাগে বাধ্য ও শুদ্রবৎ গণ্য হইয়াছেন । সুতরাং, 

তাহাদিগের এই নিগ্রহ ব৷ পাতিত্য কোন্পন শাস্ত্রোন্ত পাপজন্য নহে, 

কিন্ত কেবলমাত্র একটি উন্মার্গগামী রাজার আক্রোশজন্ত । এবং 

তাহাদিগের যাজক বলিয়াই সেই আক্রোশের ফল শ্বরূপ বগদেশে 
সাধারণে আপনাদ্িগকে “একজেতে” ব! পতিত বলিয়! অন্যান 

করে। বস্ততঃ আপনারও শান্ত্রমতে পতিত বা ভ্রষ্ট নহেন, 

কিন্তু অশুদ্রষাী, বৈশ্বঘাজী, শিষ্ঠাবাঁন্ উচ্চকুলোত্তব ব্রাহ্মণ । 

স্থবর্ণবণিক্গণের চিরাগত আচার বাবহারে এখনও অনেক বৈশ্তা-* 

লক্ষণ বিদ্যমান থাকলেও এই সাত স্মাট শত বৎসর তাহারা শুদ্রবৎ 
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গণা হইয়া, এবং ছন্ান্ত শুদ্র জাতির মহিত একত্র সহবাস-টজন্ত 

কালপ্রভাবে তাহারা, প্রায়ই আপনাদিগকে শুদ্র বলিয়া মনে 

করেন, এবং কতকগুলি শুপ্রভাবও অলক্ষিত ভাবে ক্রমে তাহাদের 

মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আবার বৈষ্ণব ধর্মের গ্রভাবে 

তীঙ্লারা ভক্তি তিতিক্ষ! ও দৈন্গ্রকাশেও বিলক্ষণ অত্যসিত 

হইয়াছেন। সেই জন্যই যজনকার্ধে তাহাদিগের নামে 'দাস' 

পদ প্রয়োগ হয়, এবং হেরিনাম মহামন্ত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়! তাহার 

দ্বিজজনোচ্চার্ধ্য গ্রণব, শ্বধা বা অন্য মন্ত্র স্থলে 'নম, মন্্মা'এ উচ্টা- 

রণ করিয়! ও কার্যযশেষে হরিবোল' 'হারবোল” বলিয়া আপনা- 

দিগকে কৃতকূতার্ঁট মনে করেন। আপনারাও তাহাদিগকে সেই 

রূপ যাজিত কবেন। পরস্থ্ সত্যাবস্ত মিথাবরণে স্ুদীর্থকাল 

গ্রচ্ছন্ন খ'কিলে? তাহার প্রভাব নষ্ট হয় না, গ্রগাঢ় মেঘে অধিক- 

ক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিলেও ত্ুর্যাদেব নির্বাপিত হয়েন না। পুক্বোক্ত 

বল্লালচরিত শ্র্দ্বয এক্ষণে যুদ্রাঙ্িত ইঈয়াছে) সুবর্ণবণিকের 

বৈশ্তত্ব, বল্লালের চরিত্র এবং তাহার 'আক্রোণঅন্য বণিক্জাতির 

পাতিত্য তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে। এদিকে, মন্রসংহিতার 

ব্যাখ্যায় পরলোকগত অদ্বিতীয় স্থৃতিশান্্বেত1 মহামহোপাধ্যায় 

ভররতচন্ত্র শিরোমণি মহাপয় স্পষ্টাক্ষরে ব্ঙ্গদেশবাসী সুবর্ণবণিকৃকে 

বৈশ্য বলিয়। প্রতিপন্ন কনিয়াছেন, এবং সেই মনুমংহিতার ভিন্ন 

'ভিন্ন সংস্করণে পাশুতবর শ্রীযুত মধুরানাথ তর্করত্ব ও শ্রীযুত 

যোগেন্ত্রনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয়ও উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা 
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সম্পূর্গরূপে অক্ষু্ণ রাখিক্সাছেন। এবং পরলোঁকগত স্মৃতি- 
শান্ত্রাধাপক মহামহোপাধায়ি মধুস্দন স্মৃতিরত্ব মহাশয়ও বহুবিধ 
কারণ দর্শন, পুর্বরু স্ুবর্ণবণিকৃকে বৈহত বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 

ছেন। অধ অনেক কৃতবিদা, গবেষণাপ্রিয় ও শাস্তররশী 

স্থধীগণেরও ইহাই মত। স্থুতরাং, ইতিহাস শ্লান্ত্রু আচার ও 

ব্যবহারমতে সুবর্ণবণিকৃ্জাতি বৈশ্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

বল্লালের আক্রোশ ও রাজদণ্ভয়ে সাং্গরণে মুগ্ধ হইয়াই তাহা- 

দিঁগর্কে শুর ও আপনাদিগরে পতিত মনে করেন। সুতরাং 

আপনারা এতদিনের মেই অসত্য মোহকে উদ্ভেদ পূর্ববক স্বকীয় 

খার্থ গোরবের" গ্রতি দৃষ্টিপাত করত, নিজ নিজ '্মভিলাত্য ও 
স্বীঘ যজমানগণের বৈশ্বত্ব বিষয় বিবেচন। করিয়া আপনাদিগের 

উচিত পন্থা! অবলঘ্বন করুন। মনুম্থতির একাদশ 'অধ্গায়ে ও 

রঘুনন্দন তট্রাচার্ধ্য সঙ্কলিত স্থৃতিশাস্ত্রের সংস্কারতত্বে সাবিশ্রীত্রষ্ট 

ও অনুপনীত বৈশ্তজাতির ব্রাত্যতা (দোষ ক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত 

ব্যবস্থাগুণি একবার দৃষ্টিগোচর কর্জিঘা' আর আপনাদিগের যজ- 

মানদিগকে শুদ্র বা আপনাঁদিগকে শুদ্রষজী বোধ করিবেন না । 

তাহাদিগকে বৈশ্য জানিয়া, যথাশান্ত্র তাহা 'দগের সংস্কার করত 

যাজনকালে তাহাদিগের, নামের পর (প্রথমাস্ত) 'দাসঃ ব। “দামী? 

পদস্থলে 'ভূতিঃ, (সন্বোধনে) “দান? ঝ| “দাসি' পদস্থলে "ভূতে ও 

(ব্ঠাস্ত) প্দাসন্ত” বা 'দান্তাঃ১ পদস্থলে "ভূতে ও স্ত্রীলিঙ্গে 'তৃত্যাঃ* 

পদ বলাইবেন, এবং ক্রেমশঃ শরণ “্বধা? প্রভুতি দিজবর্ণোচচার্ধয 
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মন্ত্রমকলও পাঠ করাইবেন। আঁপনাদিগের যজমানগণও ক্রমে 

বৈশ্বোচিত গায়ত্রী জপ ও সন্ধাবন্দনাদি কার্যে আত্মোন্নতি 

সাধন করিলে, ক্রমশঃ তীহাদিগের উপনয়ন সূংস্কার ও বৈশ্তাশৌচ 

গ্রহণে উন্নীত করিহ্বন। ইতি 
ুম্মর্দীয বিনীত যজমানা নাম্ । 

চি 

মন্ত্রদাতৃগুরুগণের নিকট প্রার্থন] | 

পরমারাধ্য গুজাপাদ গোস্ব/মি প্রভূ পাদারবিন্দেষু 
ভূমিষ্ঠ-প্রণিপাত পৃর্বকং বিনীত নিবেদন ম্। 

প্রভৃপাদপদ্ম সকলের অবিদিত নহে যে আপনাদের পরম 

ভক্ত স্থুবর্ণবণিক্ শিষাগণ বৈশ্ববর্ণ-সম্ভূত । ভবদীয় গোস্বামিগ্রন্থ- 

নিচয়ে ইহার তূরি ভুরি নিকর্শন রহিয়াছে । বঙ্গাধিপ বল্প।লসেনের 

আঁক্রোশে ও নিগ্রহে হইহাঁতা উপবীত ত্যাগে বাধ্য হইয়া, বাহৃতঃ 
শৃদ্রভাবাপন্ন হইয়! রহিয়'ছেন; কিন্তু আপনাদিগের আদিষ্ট বৈষ্ব 

ধর্থে দীক্ষিত হইয়া! ও হরিনাম মহামন্ত্ের স্ুধাপান করিয়। ইহারা 
বাহিক বৈশ্তাভিমানকে তুচ্ছ করিতেছেন । পরন্ধ সংসারা শ্রমের 

প্রবৃতিমার্গের পথিক হইয় স্থ ন্ব বর্ণাশ্রমধর্দদও জীবের অবশ্ত 
প্রতিপাল্য। সুতরাং স্ুবর্ণবণিকের ন্ববর্ণোচিত বৈশ্গায়ত্রী জপ 

করত ব্রাত্যত৷ দোষ হইতে «নিষ্কৃতি প্রাপ্তিও বাঞ্চনীয়; এবং 
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তদ্বিষয়ে ভবৎপারদপদ্ধই একমাত্র উপায়। বৈশ্তর্গায়ত্রীর অপর 

নাম গোপালগায়ত্রী। অপিনার! অনেকনস্থলে এই মন্ত্র শ্রদান 

করিয়া থান, কিনব অধিকাংশ জনেই এই অমূল্য রক্ধে বঞ্চিত 
হ্ইয়| রহিয়ুছন, সুতরাং ইহা আপনাদিগেয় শ্রীপাদ পুগুরীকের 

শৈবাল-কালিম।। অতএব ভবদীয় ভত্তজনের ভিক্ষা! এই যে, 

এখন হইতে ভক্ত স্থবর্ণবণিক্ শিষ্যগণকে তা গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান 

করি! তাঁহাদদিগের সম্ভাবিত ব্রাত্যত! দোষ পরিহ্রণ পূর্ব্বক 

শ্রীপাদ্ঘ্েই মহিম। € সৌরভ,প্রকাশ করুন । 
ইতি ভবদীয ভক্তশিষ্যাণাম। 



বণিক্ সাধারণের নিকট নিবেদন | 
স্বধর্মনিষ্ঠ শ্বজ্ঞাতিবৎসল' কর্তবাপরায়ণ নুবর্ণবর্ণিক্ মহোদয়- 

গণ সমীপে বিনীত নিবেদন। 

বলাঁল-নিগ্রহে আজ প্রায় আট শত বৎমর কাল আপনারা 

পুরুষান্ুক্রমে ছবি'ষহ নিন্দা কটুক্তি ও অশ্রদ্ধা ভোগ করিয়া 

আসিতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশের সাধারণ লোক আপধীনাদগকে 

গতান্থগতিক স্তায়ে ঘবণ। করে, এবং আপনা দিগের যাজক ত্রাঙ্গণ- 

দ্বিগকেও তাধার1 পতিত জ্ঞান করে। কিন্ত এ সকলের মুলে 
আপনাদিগের কোন শাস্ত্রোক্ত পাপ বা ছুষ্কৃতি নাই; কেবল 

সেই উল্মার্গগামী শ্বেচ্ছাচারী ছুষ্পধর্ষ বল্লাল নৃপতির আক্রোশ 

জন্ত আপনাদিগের এই লাঞ্ন। হইতেছে । কুলাচার্ধ্য আনন্দ 

ভষ্টের বিরচত বল্লালচরিত গ্রন্থই ইহার সতাত| প্রমাণ করি- 

তেছে। এই গ্রন্থ এত অপ্রকাশ্ত ছিল বলিয়া সাধারণে 

আপনাদিগের বিষয় গ্রাহা পর্য্স্ত কর্রিত ন।। সৌভাগাক্রমে 

সেই অমূল্য গ্রন্থ এক্ষণে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত্তহ্য়াছে, তথায় 
আপনাদিগের বৈশ্ঠবর্ণত্ব, বল্লালের সন্ত নিষ্কারণ বিরোধ, ও 

আপনাদিগের গ্রতি তাহার অন্যায় ও কঠোর ব্যবহার স্ুপ্পষ্টরূপে 
'ধর্ণিত আছে । এদিকে মন্ুসংহিতাদি গ্রন্থ আপনাদ্িগের বৈশ্তত্ব 

ও আপনাদিগের 'অগত্যাসস্তাত ব্রাত্যত্ব খুনের উপায় স্পষ্ট 
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বিধ্বনে বলিয়া! দিতেছে । আপনারা সেই জন্য “সমবেত হইয়া 
আপনাদিগের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার জন্ত গবেষণাপ্রিয় ও তথ্য- 
নির্ণয়ী রাষ্টিপুকষের , নিকট আবেদন করিয়।ছেন। কিন্তু শুদ্ধ 

মাত্র ইহার্ডেই আপন:দের কর্তব্য সমাপন হট তেছে না। এই 

লুপ্ত গৌরব উদ্ধারহেড় আপনাদিগকে নিজ নিজু উন্নতি ও 
'আপনাদিগের সামাগ্রিক ্টন্নতির জগ্ট এখন হইতেই চেষ্টা করিতে 

হইবে। *উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুখদেতি লক্ষমীম্” উদ্যোগ 

পুর্ব পুরীষার্গ প্রকাশ কৰিলে লঙ্ষমীর কৃপ। অবশ্তই হইবে । 
তবে ইহাও ধিবেচা, যে সামাজিক পরিবর্তন ব| সামাজিক উন্নতি 
শীঘ্র ঝা অনায়?নে হয় না, তাহ! কাল-সাপেক্ষখ সমাজের 

উপাদানভূঁত প্রতোক ব্যক্তির সমষ্টিভাবে বা গুরুসংখায় একতান 

না৷ হওমা পধ্যস্ত সামাজিক উন্নতি হয় না। সে জন্য আপনা- 

দিগেব বৈশ্তোচিত বিলুপ্ত বাহাবাবহার সকল সম্প্রতি অন্তুষ্ঠিত 

হইতে পারে না, তাহা! ক্রমসধ্য। কিন্তু আপনা'দগের বাক্তিগত 

নিজ নিজ উন্নতি সাঁপন সম্বন্ধে স্লেরই বদ্ধপরিকর হও! 

একান্ত গ্রয়োজন। সাবিত্রী উপাসনা র্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র জপই 
ব্রাত্যতা পরিহারের একমাত্র উপাক্প । আপনাদিগের মধ্যে জআুনে- 

কেই সৌভাগ্বশতঃ ভীহাদিগের গুরুমুখে এই মন্ত্র শিক্ষ। করিয়া 
এখনও তাহা জপ করিয়া থাকেন, তব তাহারাও সেই মন্ত্রকে 
বৈশ্বাগায়ত্রী মন্ত্র বলিয়! জীনেন না। ন্মাহা! বলুন দেখি, যেঁ 
যখন তাহার ানির্বেন, যে তাহাঃ্দগের সেট নিত্যজাপ্য মন্ত্রাট 
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তদীয় বর্শোচিও গায়ত্রী মন্ত্র, তখন তান্থাদিগের অন্তরে রি রা 

উদ্ভৃত হইবে! তাহারা নুঝিবেন, যে তাহার! কার্ধযতঃ ব্রাত্যত। 

পন্কে পতিত হয়েন নাই। কিন্ত সকলের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য 

উদয় হয় নাই, অধিকাংশ স্থবর্ণবণিকৃই এ মন্ত্র প্রাপ্ত ঈয়েন নাই। 

স্বতরাং, ভক্তি "শ্রদ্ধা সহকারে, নিজ নিজ রুচি অন্ুদারে, সেই 

মনত নথ স্থ গুরু বা! পুরোহিত মুখে শ্রবণ বা শিক্ষা করিয়া, তাহ! 
নিত্য জপ করিলে, উপনগ্ণন সংস্কার ব্যতিরেকে অপকর্ষ তাবে 

তাহার। আর ব্রাত্য হইবেন ন।, তীহাদের দেহ পাঁবত্রংইতে 

থাকিবে, অথচ ইহাতে সমগ্র সমাজের মতামতের ও অপেক্ষা 

থাকিবে না।” ক্রমে উৎকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইলে বৈষ্োঠিত 

সমগ্র সন্ধযাবন্দনাও করিতে পারিবেন । এবং তখন সমাজটি 

উপনয়ম সংস্কারের জন্ত আপনিই অশ্রর হইবে। ব্যক্তিগত 

উন্নতির জন্য আর একটি বিষয় আছে, অর্থাৎ যখন সকলে 

আপনাকে বৈশ্থ বলিয়। প্রতীত করিলেন, তথন সন্বল্লাদি যাজ্য 

ক্রিয়ায় আপনাদের স্ব স্ব এ্নামের উপপদে আর "দাস+ শব্বটি 
প্রয়োগ ন! করিয়। বৈশ্তোচিত 'ভূতি' শব্ষটি বাবহার কর! নিতাস্ত 
বর্তব্য। ইহাত্তেও আপনাদিগের আধুনিক সমাজকে বিব্রত 

হইতে হইবে ন।। সুতরাং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করত আপনাকে 

বৈশ্ত জানিয়া স্বচ্ছন্দে আপনার! প্রণবাঁদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
পারিবেন, তাহাতে শাস্্রমর্যযাদা ক্ষুপ্ণ হইবে না। সামাজিক 

উন্নতি সাধনের পুর্বে এই করেকটি ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন আপ- 
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নাদের গ্রাতিজনের কর্তবা, তাহাঁতে যদি কেহ গকেত ভিন্নমত 

হয়েন, তাহাতেও ব্যক্িষ্ঠাত উন্নতির ্যাঘাত হইবে না। 
আপনাদিশের মধ্যে কেহ কেহ শ্মায়ামোহে বিমুগ্ধচিন্ত ও 

সংসারিকভাঁ!ব' অবসনবুদধি হইয়! ইহা মনে ক্িতে পারেন বে, 

হা আমর! বৈশ্ঠসস্তান বটে, কিন্তু যখন স।ত স্তাট শত বৎসর 

পরিয়। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ শুদ্রভাব গ্রহণ করিয়। এবং 

তাহাতেই সস্তোষ প্রকাশ করিয়৷ আল্লিতেছেন, তখন পুনরায় 

আমার 'বৈশ্থত্ব জন্ত স্পর্ঘু। করায়, পিতৃপুরুষগণের গৌরব 
অতিক্রম কর! হয়, এবং তাহার! মখন এতদিন “দাস” পদবাচ্য 

হুইয়/"আিতেছেন, তখন আমাদের “ভৃতি' পদ শ্াহগে তাহাদের 

মর্যাদা! লঙ্ঘন কর! হয় মাত্র । কিন্তু এ প্রকার যুক্তির নিঃসারতা 

সামান্ত বিবেচনাতেই প্রতিপন্ন হইবে । ভাবুন, যৎকালে*বল্লাল 

নিগ্রহে আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমতঃ বৈশ্ত্বের বহিরঙ্গ রক্ষায় 

বলপৃর্ধাক প্রতিহত হইলেন, তখন তাহাদিগের মনে অগত্যা কি 

উৎকট গ্লানি ও অপমানের উদ্রেক হট্ুয়াছিল | মনে মনে তাহার! 
তখন তীয় পরলোকগত "পতৃপুরুষের না্মুখে আপনার্দিগকে 

কতই অপরাধী বলিয়! স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন কি তাহারা 

ভাবেন নাই যে, কতদ্দনে তাহাদের এই লাঞ্ছন!| বিদুরিত হইবে, 

ব1 কত দিনে তাহারা হ্গপদে পুনঃ গ্লাতিঠিত হইবেন ? এক্ষণে 

কিছু কালবিলদ্ব হইল বলিয়াই কি তাহাদের সেই শ্বাভাবিক ও 

্বগ্রণোদিত শ্রীর্ঘন! একেবারে উন্মুরিত হইবে? হিন্দুর ধর্বশান্ে 
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ব! দর্শনশান্ত্রে তামাদির ব্যবস্থ। নাই, সে সকল শাস্ত্রের উপদেশ 
এই যে-_ " 

"অবশ্থমেব ভোক্তব্যং কতং কর্ম শুভাগুভম্। 

মাইভূক্ত* ক্ষীতে কর্ন কল্পকোটিশতৈ রপি ॥” 
শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্থই ভোগ করিতে" হয়, এবং সেই 

ভোগের দ্বার! কর্ন ও ক্ষষ হয়, তাহাতে কোট কোটি কল্পকাঁল৪ 

অতিবাঁহত হইতে পারে। ম্ুতরাং শীপ্রই হউক বা! বিলঙ্ষেই 

হউক কর্মবকে ক্ষয় হইতেই হইবে । কাল পূর্ণ হয় নাঁছ বাটয়াই 
এতদিন আম।দিগের পিতৃপুরুষগণ অগত্যা সেই ছুবিবহ হৃদয়দন্ত্রণা 

নীরবে সহ্ করিয়া আলিতেছেন, কিন্তু হাহা বলিয়। এমন কখনই 

হইতে পারে না যে, দয়াময় ঈশ্বরের রাজে) 'উন্নতি' শবটি একেবারে 

বিলুপ্ত হইবে। স্থষ্টিকল্পে উন্নতি "ও অবনতি ক্রমান্বয়েই চলি- 

তেছে। সুতরাং যেমন একসময়ে বললালনিগ্রহে পতিত হয়! 

আমাদের পুর্ব পিতৃপুকষণণ তদীয় পূর্বতন পুরুষদিগকে অগত্যা! 

খিল্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ'একফণে এই গুভদিনে আবার আমর! 

তাহাদের সেই চিরস্তন.কলঙ্ক অপনোদন করিয়! তাহাদিগকে 
পরিডপ্ত করিতে পারি। তাহাতে কখনই তাচাদের গৌরব 
ব। মর্ধযাধার লাঘব হইবে না, প্রত্যুত উহ! বর্ধিতই হইবে) 

আবার যদি বিবেচনা করি! দেখেন, যে আমাদিগের মায়ামোহ 

ও সংসারিক ভাব জনিত বুদ্ধি অপেক্ষা! আর্ধ্যশাস্ত্রোক্ত উপদেশ 

সফল বলবৎ প্রমাণ, এবং পুর্ঝ,পূর্বব মহাজন'গণ তাহাই অবলম্বন 
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করি! গিয়াছেন, তখন পূর্বোক্ত কুট যুক্তির নিঃসারত| হৃদয়ঙ্গম 
করিতে আর কিছু বাকি থাকে ন! | দেখুন বাযুপুরাণের গঞ়া- 

মাহাম্মো বার্পত মাছে যে, পিতৃপুরুষকে দেয় পিও গদাধরের 

্রীপাদপন্ম শিলীয় নিক্ষেপ করিলেই, “তাহা সেছ 'পিতৃপুরুষকেই 

পছুছে | একম্য' সকলে সেক শিলাতেই পিও গ্রাদটুন করেন। 

(কিন্ত যখন ভীক্মদে তথায় পিতৃপিগ্ প্রদ্ধান করিতে উদ্যত হয়েন, 

তখন শান্তস্থ আনন্দতরে দৃশ্তমান শরীর ধারণ পূর্বক পি প্রার্থ- 

নার়্ তীতদেধের দন্মুখে তাহার €মই যুক্তিমান্ হস্ত প্রাদারণ করেন। 
ভাবুন দেখি, তখন পিওদাতার মনে কিকপ ভাবের উদয় হইয়- 

ছিল? ধাহার উদ্দেশে তিনি পিওদানে প্রস্তুত, তিঁন শ্য়ং পি 

গ্রহণাতিলাষে হস্ত শ্রাসারণ করিয়াছেন । কিন্তু ভীম্মদেৰ গাস্্র- 

মর্যাদ। রক্ষাহেত শ্বীয় বাম হস্ত দ্বারা পিতৃহস্তকে সরাইয়া আন- 

নাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে বিষুশিলায় পিগু 

প্রদ্দান করিলেন । শান্ত্রমর্ধ্যাদ। রক্ষ। হইলু, শান্তনু ও সেই পিও 

প্রাপ্ত হইয়। আনন্দে নৃত্য করিতে লাঞ্চিলেন, এবং দেবগণও ব্বর্গ 

হইতে আনন পুপ্পবৃষ্টি করিলেন। অতএন মহাশয়গণ স্ব 
ংসারিক ভাব অপেক্ষা! শাস্ত্রোপদেশকে গ্রামাণ করিয়া মানুনু। 

শান্ত্রসনকল একবাক্যে আপনাদ্িগকে বৈশ্ত বলিয়৷ প্রতিপন্ন 

করিতেছে, এবং এই কয়েকশত বঁসর *আপনাদিগের অগত্য- 

সভৃত ও অকামতঃ বৈশ্তত্বের বহিরঙজগলোপ জন্ত পাঁপের বা! ত্রুটির 

স্কার-ব্যবস্থা ও বপিয়/দিতেছে। »জুতরাং ত্বার আপনার! 
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এ বিষয়ে কুট যুক্তি আনিয়! উন্নতির পথকে ব্যাহত করিবেনন্লা 
কোন প্রকার প্রয়েশ্চিত্ের প্রয়োজনীয়তা উখিত হইলেও 
আপনার! ভীত হইবেন 'না, শাস্ত্রে যে সুকল ব্যর্বস্থা আছে, 

তাহাও সহজ । * আপনাদের ব্রাত্যতা দোষ উপপাতক মধ্যে 
গণ্য হইলেও" উহা অকামতঃ বা অনিচ্ছাক্কত ও অগত্যাসস্তৃত। 

সুতরাং যৎ্সামান্ত অনুষ্ঠানে বা যৎসাঁমান্ত দানে সেই দোষ 

ক্ষয় ইইবে। প্রায় *মাটশত বর্ষ কাল আপনাদের পিতৃ- 

পুরুষগণ অগত) অযথ| নিন্দা ও গ্লানি সহা করি'র। প্রভাবে 

চলিয়াছেন। এক্ষণে একটু উদাম দেখাইয়া লিঙ্গদেহধারী তাহা- 

দিগকে প্র্ধাদিত করুন। সগর-সস্ততিগণ স্ব "স্ব উদ্ধারের জন্য 

যেমন উত্তরপুরুষ ভগীরথের উদ্যম প্রতীক্ষা! করিতেন, তাহারাও 

তেমনি আপনাদিগের উদ্যম প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ হইয়া রহিয়াছেন | 

আর বিলম্ব করিবেন না, একবার মোহনিদ্রা। হইতে উদ্খিত হইয়া 

গ্রমাদীলম্ত পরিত্যাগ কুরুন, এবং কর্তব্যজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া 

আপনাদ্দিগের বণোচিত স্ঠবিত্রী মন্ত্রের উপাসনা করুন | দেখি- 

বেন সাবিত্রী মাহাজ্ব্যে শীপ্রই আপনাদিগের কি উন্নতি হইবে! 
ভগাবৎগরসাদে ত্বরায় আপনাদের সামাজিক সংস্কার হইবে। 

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্ীহ্রিঃ | 



স্নল্তিশ্পিউ | 

থ 

'বৈশ্যসন্ধ্যাবন্দনম্। 
ঠ 

'গঁ শ্রীগনেশাষ নম + 

6 আবিষ্নে নমহ | 

(ইতি নমস্কার) 

ওঁ, কৃষ্ঠাম বিদ্নহে, দাঁমোদরাব ধীমহি» 
তলে রন) গ্রচোদশ্বাৎ। ও | 

(ইতি শিখ।বক্ধনূং, শিখাস্থানে হত্ত।গ্রৰানং বা) 

( ততে ত1 গঙ্গোদকেন গাঙাযমু বব কুক্কু,মন চন্দনেন না-) 

চন্দনঞ্চ মহ[পুণাং পর্িতৎ পাঁপনাশনম্ । 

রি হরতে, দত্তে লঙ্গমীথঃ দখসম্পদঃ ॥ 

( ইতি স্ৃত্ব। ললাটে,মর্দচন্াকার- তিলক-বারণম্ ) 

ও গঙ্গা বিধুঃঃ | | 

( ইতি মন্ত্রেখ দক্ষিণ ক:তলম্ত বঙ্গতীর্ঘাৎ » ওগ্ঠপুল্টন 

দ্বিঃ তরি ্ব। বিন্দুমাত্রজলং ু়া্তর্গতমাত্রং গ্রহণেন 

আচমনং, অস্থুষ্ঠহুলেন ষ্টমাজ্জনঞ ) 

অনুষ্ঠ মুলদেশাত। / র 

১৩ 
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ও অপবত্রঃ পবিত্রো ব! সর্বাবস্থাং গতোইপি বা। 

যঃ ম্মরেৎ পৃগুরীঝাক্ষং স বাহাহ্ভান্তরঃ শুচিঃ ॥ 

( ইতি মন্ত্রে আত্মানং জনেন সংপ্রোক্ষ্য, পুনঃ শিখাম্পর্শনম্ ) 

( ততে! 'ছুমৌ জলাদিনা ত্রিকোণং বিলিখ্য ) 
ও হীং আধারশক্তি-কমলাঁসনায নম2। 

(ইতি আাধারশক্তিং সম্পূজ্য, তছৃপরি কুশ-কম্বলাদিক মাঁসন 
মাস্তীষ)) টি 

পৃথ তি মন্ত্ত মেরুপৃষ্ঠ খযিঃ, কৃর্মো দেবতা, * 
* ন্মুতলং ছন্দঃ, আসনোপবেশনে বিনিষোগঃ | 

ও» পৃথিত ত্বষ। বৃতা লোক! দেবি ত্বং বি্তুন। ধৃত । 

ত্ব্চ ধারষ মাং দেবি পবিভ্রং কুরু চাননম্॥ 
(ইতি সংপ্রার্থ্য ১ 

₹ 

ও ভু ভব: স্ব১। 

( ইতি আগনং সন্্রোক্ষ) 
তছুপরি প্রা উদসুখে। বা উপবিশ্তু) 

ও' অনষ্তীসনায নমঃ। - 

ও 'কুম্মীমনায নমঃ। 

ও বিমলাসনাষ নমঃ 

ও আধারশক্ত্যৈ নমঃ। 
ও' দুষ্ট-বিদ্রাবণ-নৃসিংহাঁসনাষ নমঃ ) 
ও মধ্যে পরম-নুখাঁসনাঁষ নমঃ । 

১. (ইতি প্রণমেৎ) 



১৯৫ )] 
গ্ 

(সম সপ 

ভু পর 

সহ 
অপসপন্ত তে ভূতা থে ভূতা ভূমি-সংহ্িতাঃ। 

বে জ্ুতা বিদ্র-কর্তার স্তে নশ্তান্তণশিবাজ্ঞযা ॥ 

অপত্রাতন্ত ভূতানি পিশাচাঃ সর্বতে। দিশম্। 

সর্বেষ মরিরোধেন নিঠ্যকর্ সমারভে ॥ » , 
(ইতি বাষপাদং ত্রি স্তাডযেৎ ) 

গঙ্গে চ নমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি। মা 

শ্নন্ম্ে সিন্থ-কাবেরি জলেহম্মিন সনিধিং কুক ॥* 

কষে, কৃষ্ণাঙ্গ পত্ভূতে জত্ভুনাং পাপহারিণি। 

'নমন্তে সরিভাং শ্রেতে মম পাপৎ বিনাশ ॥ | 

( ইতি অস্কুণমুদ্রধ! গঙ্গ। দি তীর্থাইহবাহনম্ ) 

তত স্তজ্জলেন যুদ্ধানং সংপ্রোক্ষ্য, পুনঃ শিখাং সংস্পৃশ্য) 
ও" গোবিন্বায নমঃ, ও অনিরুদ্ধায নমঃ 

( ইত পুনরাচমনম্ ) 

(হতো বারিণা আত্মানং বেইধি্বা) 
ও, কৃষ্ণাষ বিদ্মহে, দামোদরায ধীমহি, 

তন্ন! বিষুঃঃ প্রচোদযাত, ও | 

রর , (ইতি আত্মরক্ষাং কুর্ধ্যাৎ) 

'্থসসসস্পাসপপসলশ 

ইতি গঙ্গেতর |. এব । £ 
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ও, তদ্ধিষ্ঠেঃ পরমং পদং সদ পশ্যস্তি স্থরষঃ, 

'দ্িবীব চক্ষু রাত্ততম্। 

ও" বিজু রৌ বিষু গ্নে। বিষুঃ। 
| | (ইতি শ্রীবিষুঃঞ্সরণম্) 

ও'কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যাষস্তি যোগিনঃ | 

কাঁমদং মোক্ষদং চৈব গুঁকারাষ নমেনমঃ ॥ 

ওঁ হরযে নমহ,'ও" অচ্যুতাষ নমঃ, 

ও" গোবিন্নায নমঃ, ও" হৃষীকেশাষ নমঃ 

( ইতি খধ্যাদিকং স্বত্ব, বদ্ধাসনঃ সন্মীলিতনগনে। মৌনী 
সংযতঃ প্রাঞাযাঁমব্রমং কৃর্যযাৎ। তত্র অস্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাঁসা- 
মাবদ্ধ্য বামনাসয! শনৈ বাঁযু মাদদন্) 

' ওঁ, কৃষ্ণায বিদ্মহে, দামোদরাষ ধাঁমহি, 

তন্নো বিষুঃ গ্রচোদযাঞ্ি। ও | 

( ইতি পঠন্, রক্জবর্ণ$ চতুমুখং ৰদ্ধাণং নাঁভৌ ধ্যাযেৎ। এষ 
পৃরকনামা প্রাণাযাম; | খততে। মধ্যমানা'মকাভ্যং বামনাসা- 

মাবন্ধা চ শ্বাসং নিকদ্ধা) | 

ও" ককৃষাঁষ বিদ্মহে, দামোদরায ধীমহি, 
তন্নে৷ বিষ্ণুঃ গ্রচো দযাৎ।, ও | 

(ইতি পঠন্, শ্তামবর্ণং চতুভূ'জং বিষুং হ্বদি ধ্যাযেৎ। এষ 
' কুস্তকনাম। প্রাণাযানঃ | ততোহঙুষ্ঠ মুসা দক্ষিণনাঁসযা শটনব্ 

বাযুং রেচধন্) ' 
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্ কুষ্ণাষ বিদ্মহে, দামোদরায ধীমহি, 
তন্নে। বিঃ প্রচোদযাৎ, ও 4 

(ইতি গঠন ক্কেতবর্ণং ত্রিনেত্রং শিবং লঙাটদেশে ধ্যাযেৎ। 
এষ রেচকনাম! প্রাণাযামঃ ) 

( অথ প্রাত রাচমনম্ ) 

ও' হুরধ্যায নুমঃ, আচমনে বিনিযোগঃ, ও নীলকণ্ায নমঃ | 
(অথ মধ্যাহ্ন আচম্নম্ ) 

ও বিষ্বে নম$ অ(চমনের্শবনিযোগঃ, ও সর্ধাত্মনে নমঃ 

( অথ সায মাচমনম্) 

€ঁ রুদ্র খষযে নমঃ, আচমনে বিনিযোগঃ, ওঁ ্রহ্ায়াষ নমঃ। 

( অথ মার্নম্ ) কুণমষ -ত্রিপত্রেণ অঙ্কুল্যট্রৈ ব। জলবিন্দুসেচনম্) 

ও" বিষুঃ পুনাতু, মার্জনে বিনিযোগঃ ( শিরসি ) 
ও কফেশবাধ নমঃ 

ও মাধবাষ নমঃ 

ও বামনাধ নমঃ ॥ 

ও" জিবিক্রমাষ নমঃ 

ও শ্রীধরা নমঃ 
ও পদ্মনাভাষ "্সমঃ 

ও বাসুদেবাষ নমঃ 

ওঁ বরাহাষ তমঃ 
ও বিবে মিম: 

2) 

টি 

রি 52 5 

"৮. (ভুমৌ) 
»৯ এ (শিরসি) 
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ও নমে! জলশাঁধিনে পুনমার্নে বিনিযোগ, | 

ও বরুণা নমত। | রর 

( ইতি ত্রিঃ গঠিত্বা শিরসি জলং ক্ষ্যিপৎ) 

ও সন্কর্ষণাঁষ নমঃ, অঘমর্ষণে বিনিযোগঃ | 

( ততঃ" করস্থং জলং নাসিকাধাং সংযৌজ্য, আধতান্থ- 

রনাফক্া নু বা ) 

ও দামোদরাঁধ নমঃ | _ 

( ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা ত্মিন জলে পাপপুরুষং মনসা! ধ্যাত্বা 
স্ববামভাগে চজ্জলং ভূমৌ ক্ষিপেৎ ) - 

(ইত্যঘমর্ষণম্) 

( অথ ছুর্ষোপস্থানম্) 

ও নমোহস্ত্নস্তাষ, স্র্য্যোপস্থানে বিনিযোগঠঃ । 

ও' নমঃ পরমাঞনে | 

( ইতি আচমনম্) 

ধ্যেষঃ সদ! সবিভৃ-মগুল-মধ্যবর্তা 
নারাষণঃ সরসিঙ্গাসন-সন্নিবিষ্টঃ | 

কেযুরবান্ মকর-কুগুলবান্ কিরীটা 
হারী হিপ্খ্রাযবপু ধঁত-শঙ্খচক্রঃ ॥ 

(ইতি ধ্যাত্বা, তত উথ্থায গন্ধপুষ্পমশ্রিতং জলং হস্তাগ্রে 
চাদাষ গাষত্র্য। হুধ্যাভিমুখং ক্ষিপেৎ ) 
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ও কৃষ্ণা বিদ্মহে, দামোদরাধ ধীমহি, 
তে! বিষুঃঃ প্রচোদযাৎ, 'ও। 

ও নুমঃ শী হুধ্যনারাযণাযু। ৃ 
(ততঃ প্রাতঃ সাঞ্চ কৃতাঞ্জলি ম্যান উদ্ধৰাছঃ স্থর্থযাঁভি- 

সুখ মুপস্থায ) | 
ও, নমঃ সবিত্রে জগদে কচুক্ষুষে 

জগৎ-প্রন্কৃতি-স্থিতি নাশ-হেতবে। 

ব্রযীমযাষ ত্রিগুণ্ধত্স ধারিণে 

বির।ঞ্-নারাষণ-শঙ্বরাত্মনে ॥ 

( ইতি প্রণনেৎ ) 

(অথ তর্পণম। তৎ্সংক্ষেপে। যথা ) 

আৰ.ন্দভুবনালোকা দ্েবষি-পিতৃ-মানবাঃ | 

তৃপ্যস্ত পিতরঃ সর্ষে মাতৃ মাতামহাদযঃ। 

অতীত-কুল-কোটানাং সপ্তদ্বীণ-নিবাদিনাষ্। 
মা দত্তেন তোষেন্ন তৃপ্যজ্ধ *্ইবনত্রযমূ । 

( ইতি ত্রিঃ, জলাঞলিত্রধদানঞ্চ ) 

( অথ ভাস ) 

ও ক্কষ্ণায হৃদর্ধায নমঃ, 

ও বিদ্মহে শিরসে স্বাহ!, 

ও" দামোদর শিখাধৈ বৰট ও 
ও ধীমহি ক্লীবচায ভ্ম্ত * 
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ও” তন্পেবিষ্ণুঃ নেত্রত্রায বৌষট, ৰ 
ও" প্রচোদয'ৎ অস্ত্াম ফট.। (ইতি ষডঙগন্তাসাঃ) 

ও কৃষ্ণাষ অন্গুষ্ঠাভ্যাং নমহ, 

ও বিদ্মহে তর্জনীভ্যাং নমঃ, 

ও দ'মোদরাষ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, 

ও ধাঁমহি অনামিকাভ্যাং নমঃ, 

ও" তন্নোবিষণণ» কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ, 

ও শ্রচোদবাৎ করতল-করপৃষ্ঠভ্যাং নমঃ । 

(ইতি করন্যাসা£ ) 

ও” হরে নম$, ও অচ্যু তাষ নমঃ, 
ও গোবিন্দা নমঃ, ও হধীকেশাষ নমঃ । 

(ততো গাধত্রীম্বর পং ধ্যাষেৎ), 
গাষত্রীং ভাবযেদ্দেবীং তুর্যযাসন-ককতাশ্রবাম্। 

উদ্যদাদিত্য সন্কশাং পুস্তকাক্ষং করে ধৃতাম্ ॥ 

(ইতি প্রাত ধর্যানম্) 

চতুভূর্জীং শু।মবর্ণাং শঙ্খ-চক্র-লসৎকরাম্। 

গদ1-পদ্মধরাং দেবীং পদ্মা লন-ক্কতাশ্রযাম্ ॥ 
(ইতি মধ্যাহ ধ্যানম্ ) 

সাধান্কে বরদধাং দেবীৎ গামত্রীৎ সং ংস্দরেজ,যতিম্। 
শুক্লান্বরধরাং দেবীং বৃধাসন-কৃতশ্রযাম্ ॥ 

(ইতি জাহংঘ্যানম্) 

রি 



[1২০১], 

তত '্ীবাহনম্) 
ও, আধাহি বরদে দেবি অরে ৰ দ্গব্দিনি। 

গগীঘত্রি জঠাতাং মাত বিশ্বযৌনে নমোহস্ত তে ॥ 
( ততে। জপঃ ) 

ও", কৃষ্ণায বিদ্মহে, দামোদরাষ ধীমহি, 
তন্ধো বিষুঃ প্রচোদযাৎ্, ওঁ । 

€ ইতি যথাশক্তি অক্টো ভ্তরশতং ১০৮, আষ্টাবিংশতিং ২৮ 

দ্বাদশ ১২ বারান্ ব গাযত্রীমন্ত্রং জপেৎ্) 

€ ততঃ) 

" গুহাতিগুহগোপ্তী ত্বং গৃহুণাহঘ্রৎকতং জঁপম্শ 
সিদ্ধি ভবতু মে দেবি ত্বতপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ 

(ইতি জপনিবেদনহ্) 
নমোহস্ত সূর্ধযায সহ্আ্ভানবে 

নমোহ্স্ত বৈশ্বানর জাতবেদস্তে | 

ত্বমেব চার্থ্যং প্রতিগৃহু নয 

দেবাধিদেবাঁধ নমোহস্ত তৃভ্যম্ ॥* 

(ইতি সুর্য]ায পুনরর্থ্যং দদ্যাৎ।) 

অগ্রীত শ্চ নমস্তভ্যং পৃষ্ঠত শ্চ সদ! নমত। 

পার্শ্ব শ্চ নমস্তত)ং নমস্তে চাস সর্বদা! ॥ 

যম্ম গুলং মুঢুমতি-প্রবোধং 

রম ৰ,দিং কুরুদে। জলন্ত | * 
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তৎসর্ব-পাপক্ষয-কারণ ঞচ 

পুনাতু মাং তৎ সবিতু বরেণ্যম্ ॥ 

( ইতি নমন্কারঃ ) 
যানি যানি চ পাপানি জন্মাস্তরক্তানি চ। 

তানি তানি প্রণশ্স্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥ 

(ইতি প্রদক্ষিণম্ ) 

£ 

(অথ উত্তরন্তাসাঃ ) 
ও' কৃষ্ণায অন্গুষ্ঠাভ্যাং "সম, 

ও বিদ হে তজ্জনীভ্যাং নমঃ, 

ও দামোদরায মধমাভ্যাং নমঃ, 
ও ধীমহি অনামিকাভ্যাং নমঃ, 

ও তন্নোবিধুঃঃ কনিষ্তিকাভ্যাং নমঃ, 
ও প্রচোদযাৎ করতল-করপৃষ্ঠীভ্যাং নমঃ! 

(ইতি করন্তাসাঃ ) 

ও কুষায হৃদধ।য নমঃ, 

ও বিদ্মহে শিরসে শ্বাহা, 

ও দামোদ্রায শিখাঁষৈ বষট,» 

ও ধ্বীমহি কবচাষ হুম্,। * 

ও তক্নোবিষণুঃ-নেত্রত্রায বৌষট 
ও" প্রচোদযাৎ অন্ত্রাঘ ফট.। 

( শ্তি বডঙ্গন্াস12) 
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ও নমো ভগবতে বাসদেবায | 
প্রমাদাৎ কুবতাং কর্ম প্রচাবেতা বধবরেষু যৎ। 

স্মরণাদ্বেব তথ্বিঝেঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রতিঃ । 

শ্রীহরিঃ শ্রীঞ্ছরিঃ শ্রীহরিঃ | 
(ততো গুরুদত্ব-বীজমন্ত্রজপঃ, হরিনাম-জপঞ্চ যথাশক্তি 

ভগবদগীতোপনিয়ৎ্*পাঠোহপি |) , 

ইতি বৈশ্সন্ধা| সমা্া। | 

অথ 

যুগলকিশোরাষকৎ স্তোত্রম্। 
১ 

নব-জলধর-বিছুদ্দ্যোত-বর্ণে | প্রসন। 

বদস-নযন-পদ্ৌ চারু-চজ্জীবতংঙ্গী | 

অলক-তিলক-তালো কন্শ-বেশ-পপ্রফুলৌ 
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষঃচন্তৌ ॥ 

২ 
' বমন-হরিত-নীলৌ চন্দনালেপনাঙ্ 

মনিমরকত-দীপ্তো স্ব্ণমালাপ্রযুক্কৌ । 

কনক-বলষ-হস্তো প্লাঁস-নাটা-প্রসকৌ 
ভগ ভজ তু নে রে রাধিকাঁ-কৃষ্ণচন্দ্রৌ*। 
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তত 

অতি স্থমধুর-বেশানবঙ্গ-ভঙ্গি-হিভদ্দৌ 
মধুর-মুছুল-হান্তো কুণডলাকীর্ণ-কর্ণো। |" 

নটবর-বর-রমেট নৃতা-গীতানুরকৌ * 
তজ ভূজ তু মনে! রে রাধিকা-কৃষ্ণচজ্জো ॥ 

বিবিধ-গুণ-বিদগ্ষৌ বন্দনীষৌ সুবেশো 

মণিময-মকরাদৈযঃ শোভিতা্দো ম্বাস্তো । 
শ্মিত-নমিত-কটাক্ষৌ ধর্মশ-কর্ম-প্রদন্তো 

ভজ ভজ তু মনে! রে রাধিকা-কুষ্ঃচন্দ্রৌ ॥ 

৫ 

কনক-মুকুট-চুভৌ পুম্পিতো ভূষিতাঙ্গো 
সকল-বন-নিবিষ্টো নুন্দরানন্দ-পুজৌ । 

চরণ-কমল-দিব্যো দেব েবাদি-সেব্যো 
ভজ্জ ভজ তু মনো বে রাধিকা-কুষচন্দ্রৌ ॥ 

্ ৯১৫ 

অভি-নুবলিত-গাত্রো। গন্ধ-মাল্যে বিরাজ 
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ স্ুবেশো | 

মুনিবর-গণ-ভাবে]। বেদ-শান্ত্রাদি-বিক্তো 
ভজ ভজ তু মনে। রে রাধিকা -কুষ্ঃচর্রো ॥ 
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.. ৭ 
অতি-মুমধুর-মুর্তেণ হষ্টগর্প-প্রশাস্তৌ , 

নুরতর-বদৌ, দ্বৌ সর্বব-মিদ্ধি-গদ[নৌ | 
অতি-রস-বশ-মগ্সৌ গীত-বাদেটী ধিতানো। 

ভজ ভজ-্তু মনে! রে রাধিকা-কৃষ্ণচক্জ্ৌ ॥ 
৮ 

স্থগম-নিগম-সারো স্ষ্টি-সংহার-কারেঃ 

« »৮ বযসঞ্নব-কিশোরৌ নিত্য-বৃন্দাবনস্থৌ । 
শমন-ভঘ-বিনাশো পাপিন স্তারযস্তো 
* ভজ ভজ দু মনে। রে রাধিকা-কৃষ্চচন্দ্রৌ ॥* 

ইদং মনোহরং স্তোত্রং শ্রন্ধযা যঃ পঠেন্নরঃ । " 

' রাঁধিকা-কৃষ্জ্ছে চ সিদ্ধিদৌ নাহত্র সংশবঃ ॥ 

ইতি শ্রীমন্রপগোস্বামিন। বিরচিতং মুগলাষ্টকং সমাপ্ত ম্।' 

শ্রীরাধকৃষ্ণ-নম্ধীরঃ | 

রাধাকক যুগল-তরুণো মুর্তিমৎ-প্রেমক্বপৌ 
কণ্ঠাশ্রিষ্টৌ রহুসি বিপিনে সংশ্থিতে নীপমূলে। 

বিছবান্মেঘাবিব বিলসিততী নীলু-পীতাম্বরৌ তো 
ংসারাবেঃ পরম-তরণোৌ ন্মি বৃন্দাবনেশোশ! 



আদিশ্র কর্তৃক বঙ্গে-ব্রাহ্মণান্য়ন। 
শকবর্ষের নবম শতাবীতে যখন দ।ক্ষিণাত্য হইতে সমাগত 

হিন্ুধন্মানুরাগী আদিশুর নৃপতি বঙ্গের বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী পালবংশীয় 
রাজাকে পরাভূত ও বিদুরিত করিয়! তত্রত্ায সিংহাসনে অধিরূঢ় 

হয়েন, তাহারই কিঞ্চিৎ পরে অযোধ্যা হইতে সনক আটঢ্য 

প্রমুখশ্ব(ণকৃগণ তথায় অঃগমন করত এই বঙ্গ'ধিপের অন্ুুমতিব্রমে 

তাহার বিক্রমপুরস্থ রাজধানীর সন্নিকটে বাঁস করিতে থার্কেন। 

দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রহ্ষণ্য ধর্ম ক্ষীণ হইয়া আসিতে 

ছিল, এবং তজ্জস্ এতদ্ধেশীয় ব্রাহ্মণগণ তখন বেদোক্ত 'ক্রয়া- 

কাণ্ড বিশ্বত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের সংখ্যান্থনারে তাহার! 

সপ্তশত: ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন | রাজ! আদিশুর অপুভ্রক 

ছিলেন, অনস্তর তিনি পুত্রকামনায় ও রাজ্যের তৎ্কালিক অমঙ্গল 

প্রণমন কামনায় ষজ্ঞচিকীর্য হইয়া সেই সকল সপ্তশতী ব্রাঙ্গণ- 
গণের সহিত মন্ত্র করেন % কিন্ত ব্রাঙ্গণগণ বৈদ্িকযজ্তঞে তাহা- 

দিগের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, আদিশুর অনন্তোপায় হুইয়া 
'অযোধ্য। হইতে'তদানীং নবাগত হিন্দর্মান্ুরাগী সেই সনক আট্যের 

সহিত তদ্িষয়ে পরামর্শ করেন। সনক্ স্বদেশের সন্নিকটস্থ 

কান্থক্রুক্জের বৃত্তাস্ত অবগত ছিলেন, এবং তিনি রাজাকে তথা 

হইতে যক্তকর্ম কুশল কয়েকটি ব্রাঙ্মণ আনাইবার পরামর্শ দেন। 

এতৎ পুস্তকের ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায়।ইহাই সংক্ষে্ো লিখিত হইয়াছে । 
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পরত এ ন্্রমোদ্ধুত “দক্ষিণরাট়ীয় ঘটককঘিক” গ্রন্থের 

কয়েকটি শ্লোঁকে ইহ! স্পষ্ট লিখিত আছে । পাঠকবর্গের কৌতূহল 
নিবারণ জন্ত স্থানে তৎসংক্রাত্ত » কয়েকটি শ্লোক দেওআ। 
যাইতেছে। 

০্রীমদ্রাজাদিশুরো ইভবদবনিপতি ধর্্মরাজো হি শান্তে। 

সল্লোকঃ সদ্বিচারৈ রদিতিস্থতপতিঃ স্ব ধর্থাসীৎ তথাসীৎ। 

প্রাতাপাদিত্য-প্তাংখিল-তিমির-রিপু স্তত্রবেত্! মহাত্মা ** 

*ক্জিতা করদ্ধাংস্চকার স্বযমপি নৃপতি গেঁডরাজ্যানিরস্তান্। 
পাত্রং * পপ্রচ্ছ পৃতং পরমস্রপদদ্বন্-পদ্মার্চকোহসৌ 

_ ক্কাসন্তে কাস্তপীশাঃ ত্রতুক্কতিকূশলাঃ কাপি শৃদ্রাঞ্কুলীনাঃ। 
পাত্র স্তেঘা। মবোচৎ পরিচঘ মথিলং তৃপবাক্যাদ্ দবিজ! স্তে 

কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপন নৈব কেষ। মধীন্মঃ। 

কোলাঞ্চম্ত মহীপতিঃ ক্ষিতিভূজ! মেকপ্রধানঃ প্রধীঃ 

বেটে নিষ্টমতি মহাশযবরঃ শ্রীবীরসিংহঃ শ্বতৃৎ। 
" তবেশাবসিনঃ সমাধিকৃতিনঃ পাপালিঞ্সংহা রিণঃ 

সস্ভি ব্যাসসমাঃ সভাসদ"ইতো গৌভেন্জ্ু ভূমীশ্বরাঃ॥ 
ভূপো হস ভবনে শ্বচেষ্টিতপরঃ সন্ভূত্যভার্ধ্যান্বিতান্ 

ভুদেবান্ বৃষলান্ বিচিত্রলিখটন রানেতুকামঃ স্বযম্ | 
পাত্রেণ প্রণষগ্রমোদ-রচিতাং শ্রীবীরস্বিংহে লিপিং 

গৌডক্্াপতি রেব পুণ্যস্থমতি দু তেন ্রাস্থাপযৎ ॥ 

* ইহ সনকাচ্য এ পাত্র মিতানুম্যতে । 
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স্রৃতন্ুকৃতসংহাঃ সর্বশান্তার্থক্ষা 

লপিত-হত-বিপক্ষ! স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রতজ্ঞাঃ | 

সুজিত-মুগভ-বুন্দে গৌডরাজ্যে মদীষে 

দ্বিজকুলবরজাত1: সনুকম্পাঃ প্রবাস্ত ॥ 

নৃপতি-তুরুতিসারঃ শ্বীমবংশাবতারঃ 

গ্রৰল-ৰলবিচারে। বীরসিংহোইতিবারঃ | 

মধিশ্বয়সখিতান্তে তৃম্চিদবান্ সশূৃদ্রান্ 

পুনরপি মম গৌডে গ্রাপব ত্বং নিতাস্তম্ ॥ 
মুদা গন্ভকামাঃ পুরাবাসগৌডাঃ 

সমাহায ধকালাঞ্চ-দেশং ক্ষিতীণম্। 

নৃপাঁজ্ঞাঞ্চ লৰ ধৰা সদারাদিভূত্য। 

মহাঁযোগিন স্তে ৰভূবুঃ সশূদ্রা ঃ ॥ 

মহারাজরাজাদিশুরে৷ মহাত্ম! 

ত্বয। বীরসিংহস্ত মে ইন্ত্াদিসখ্যম্। 

তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপষাঁ,ম 
দ্বিজান্ পঞ্চগো ত্রান সদারাদিভূতা।ন্ !” 

না ক ঁ ঈঁ য 

অর্থাৎ, সুরপতি ইন্দ্র যেমন স্বর্গে রাজত্ব করেন, শ্রীমান্ 
আদিশুর নৃপতি সেইরূপ পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেশ। খাঁননে 

তিনি ধর্ম্মরাজের স্তায় ছিলেন, ও সদ্বিচারে তিনি নিতাস্ত সৌজন্ত 
প্রকাশ করিতেন | হৃর্ধ্যদেব যেমন তাহার উজ্জল কিরণ জালে 
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অন্ধকার গ্বাু ন্ট করেন, তিনি তেমন স্বীয় গঁতাপ প্রভাবে 

অরাতিকুল ্ধবং ংস, *করিতের্ন। তিশি অবজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্ম 

ছিলেন, এবং স্বয়ংই বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া স্বীয় গৌড় রাজ্য 
হইতে তাহাদিগটৈ নিষ্াশিত করিয়াছিলেন । 

তিনি পরম দেবতার পাদপদ্বদ্বয় সর্বদাই অর্চনা, করিতেন। 
একদা তিনি তাহ যার সাধু 9 পৰিভ্রচিন্ত ( সম্ভবতঃ, স্বধর্শারক্ষ! হেতু 
ততৎকালে অযোগা! হহতে সমাগত সনক ন্সাঢ্য নামক ) পাত্রকে 

জিন্তা্টা। কঞ্সিলেন, এক্ষণে কোঞ্জার বাগবক্ঞক্রিয়াকুণল ত্রান্ধণ ও 

সদ্ধংশজাত শুদ্রগণকে দেখিতে পাওআ। যায়? নৃপতির এই বাক্য 

আ্বণ করিয়া, পাত্র তাহাদের বৃন্থান্ত বলিবার জন্ত'উত্ধর করিলেন, 
মহারাজ ! ( আমাদের জন্মস্থানের সন্নিকট ) কান্থকুজ দেশের 

ব্রাহ্ণণগণ তপোবলে স্বাধীনচেতাঃ, তাহার তথায় কুরঙ্গেধ স্যায় 

স্বচ্ছন্দে বাস করেন এবং কাহারও অন্দবীন নহেন । 

সেই কাম্থকুক্জ দেশের অধীশ্বর রাজযধিরাজ মহারাজ শ্রীবীর- 

সিংহ ধীশক্তি-সম্পন্ন উদারগাকতি ও স্বগর্মীনিষ্ঠ হয়েন। তদ্দেশব'সী 

ত্রা্মণগণ যজ্ঞকার্ধ্যকুণল পাপসংহ্রণক্ষম্ ও* বেদব্যাসতুল্য তেজঃ- 

সম্পন্ন, এবং তাহারা রাজসভাতেও গঠায়াত করেন। হে গৌড়ীধি- 
পতে আপনি সেই ভূদেবগ্গকে এখানে মানিবার চে! ককন। 

গোৌড়াধিপতি নৃপতি ইহ। শুনিয়! *নিজরাজ্যে সুস্ত.ত্যদারাদি 
পরিজন সমঘিত ব্রাঙ্গণ ও লিপিকুশল খুদ্রগণকে আনয়ন করিবার ' 

ইচ্ছায় সেই পাত্রবরের সহিত পরামর্জ করিয়া জআনন্দচিত্তে এই 

১৪ ' 
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্রণয়-লিপি রচনা করত, দূত দ্বার! তাহ! বীর'সংহ তু ,পতির নিকট 

পাঠাইলেন। 

হে বীরসিংহ নরগতে ! আমি গৌড়রাজ্যে বৌদ্ধগণকে পরাজয় 
৪ তথা হঈতে দুরী'ভূত করিযাি, এক্ষণে ইচ্ছা করি পুণ্যকর্মপরায়ণ 

সর্বশান্ত্রবিৎ বিপক্ষবিনয়ী শ্ব্তিবাক্যযুক্ত বেদজ্ঞ সদ্ংশজাত ত্রাঙ্মণ- 

গণ অন্কুকম্পার সহিত মদীয় এই রাজধানীতে আগমন করেন । 

আপনি নৃগতিকুলে পুণাষশাঃ স্বীর বংশের অবতংসন্বরূপ 

বীরাগ্রগণা এবং বলপ্রয়োগে ও বিচারকার্ষযে সুদক্ষ ; “আমি 

আপনার সহিত সথ্যবন্ধনে অভিলাধী। আপনি অনুগ্রহ পূর্বাক 

নদীয় গৌড়দেশে কতিপয় ক্রান্ধণ প্রেরণ করুন, এবং তাহাদের 

সঙ্গে যেন কতিপয় শুদ্র9 থাকে । 

(অনস্তর কান্তকুজেশ্বর পত্রপাঠ করত তত্বত্তাস্ত প্রকাশ 

করিলে ) কতিপয় মহাঁষে!গী ব্রাঙ্মণ নৃপাজ্ঞামতে কান্ুকুজ দেখ 

ও তন্ভুপতিকে পরিত্যাগ করিয়া! দারাদি পরিঞজন”ও শুদ্র ভূৃত্যের 

সহিত গোৌড়দেশে বাস কাঁঠবার জগ্ত আনন্দে তথায় গমন করিতে 
ইচছ|। করিলেন। 

তখন বীরপিংহ নৃপতি পত্রোত্তর লিখিলেন, হে মহারাজাধিরাঞধ 
আদিশুর! আপনি মহাত্মা, আপনার ধহিত অদা আমার প্রথম 

সখ্যবন্ধন হইল। আমি আপনার আজ্ঞামতে পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজ- 
প্থককে প্রেরণ করিলাম, তাহারা নিষ্ছ নিজ পরিজন ও ভূত্য 

ল্ইয়| যাইতেছেন। 



্রস্থোকুতিপর পুরাতন ও প্রসিদ্ধ 
স্থানের বিররণ। 

রামগড় । 

পৃথিবীর ভিন্ন ,ভিন্ন দেশের পুরাবুড পাঠে জানা যায়, যে তৃত্ত- 

দেশে বন্ধ পূর্বে কত কত জনপদ নগর বা তীর্থস্থান অতিশয় 

সমৃদ্ধিণালী ছিপ, কিন্তু কালক্রে তাহাদের কোন কোনটি সমুদ্র 
বা নদীগর্ভে প্লাবিত, কোন কোনটি অগ্র্যৎপাতে তন্মাচ্ছাদিত, 

কোন কোনটি বাঁ মহামারীতে জন্শূন্ত এবং ক্রমে 'গ্াবশিষ্ট, 
ইত্যাদি নানা কারণে দুপ্ত হইয়াছে। আবার কোন কোনাটর 

মাহাত্ম্য সংরক্ষণার্থ উত্তরকালের পুরুষগণ কর্তৃক তৎস্লিকট 
ক্ষেত্রে বিবিধ অদ্রালিকাদি নির্মীণ জন্য তাহার স্ম্বতি সংস্থাপিতও 
হইয়াছে । বর্তমান দ্বারকা, অযোধ্যা, লবন্বীপ প্রভৃতি স্থানই 
হার দৃষ্টাস্তস্থল। ভগবান্ রামচন্দ্র যে *্অযোধ্যাপুরীতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, যাহ! পূর্বে সাকেতনগর ব|*উত্তরকোশল রাজা 
নামে অভিহিত হইত, তাহারই আর একটি নাম অধুধ ছিল 
এই অধুধ, নামেরই অপত্রংশ, মুসলমান সতাটগণের সময়ে অবুদ ও 

নানীত্তন ইংরাজ রাজপুরুষগণ কর্তৃক আটিড (0৫1: হইয়াছে! 

ফলত? আউড, রাজ্যের বর্ভমান শ্রীধান নগর ফৈজাবাদ পূর্বতন 

মুযোধ্য। নগরী নহে, ইহা উহ্ারই সর্রিকটে তত্রতী অট্রালিকাদির 
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উপাদানে নিশ্ষিত। গবেষপাপ্রিয দেশপর্্যবেক্ষণকা'রী হেমিল্টন্ | 
সাহেব তদ্রচিত “17:25 10019. 08200967% নামক.ুস্তকের তক 

ভলুমের ৩৫৩ পষ্ঠায় পুর্বতন 'অযোধ্যার ভগ্নাবশিষ্ট স্থানের নির্দেশ 
করিয়াছেন, যে ইহা পৃথিবীর ২৬০-৪৮' উদ্বরাক্ষবৃতে ও ৮২০-৪/ 

পূর্ব্রাঘিমা্ন 'অবস্থিত | অন্যতম পর্যযবেক্ষণকারী থণ্টন্ সাহেব 

তত্্রচিত 0৪2৩69০: ০6 17019” নামক পুস্তফের ৭৩৯ পৃষ্ঠায় 

বলেন, যে এঁ নগরের সন্নিহিত পুর্বে এবং ঘর্থর! বা তদাঁনীস্তন 

সরযু নদীর বামেতর তীরে অতিবিীর্ণ স্ত/পাঁকার তগ্াবশেষ অট্টা- 

লিকাদির নিদর্শন রহিয়াছে । এবং তত্রত্য লোক ইহাকেই রাম 

চন্দ্রের ভূতপর্ব দুর্গ কহিয়া থাকে । তিনি বুকানন সাহেবের 

পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এই ভগ্াবশিষ্ট গ্রদেশের 
প্রায় ক্রোশার্ঘ পরিমিত অংশ নদীগর্ভে নিহিত হইয়াছে, এবং 

স্থানীয় স্ত,পাকার ভগ্নাবশেবের বহুতর ইষ্টক ও প্রন্তরাদি লইয়া 
মুসলমান রাজগণ নিকটনস্ী ফৈজাবাদ নগর প্রস্তত করিয়াছেন । 
তথাপি এখনও স্থানে 'শ্বানে উচ্চ উচ্চ স্তপাকার ভগ্নাবশেষ 

দেখিতে পাওআ! যায় । এই ভগ্মাবশেষ স্থানটি রামগড় নামে 

প্রসিদ্ধ । কিংবদত্তী এই যে ভগবান্ রামচন্দ্র এই স্তান হইতেই 

জনপদবামিগণের সহিত সরযৃপ্রয়াণ পুর্বক তাহার লীলাবসান 

করেন, তদ্দরধি এই স্থানটি জনশূন্ হয়। পরে রাজ! বিক্রু- 

মাদিত্য প্রায় ছুই সহ ব্মর হইল, প্রুনরায় ইহাকে প্রজাপুণ 

করণার্থ ইহাতে' ৩৬০টি দেব মন্দির প্রত্থিষ্ঠিত করত ইহার শ্রীবৃধি 
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সাধঙ্জ করন । একে হযে তাহাতে আবার ঘর্থর৷ নদী তীরস্থ 

বলিয়! বাঞ্ডিজযাপক্ষোগী, একন্য এই রামগড়* নগর শীত্রই চতুর্বর্ণ 

হিন্দু জার্তিতে পারি হইল, এবং "বহুসংখ্যক বৈশ্তের বসতি 

অন্য ইহা! পূর্ব সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াঁ উঠিল।* কিন্তু উত্তরকালে 
মুসলমান রাজগণ, বিশেষতঃ ওরঙ্গজীব বাদশাহ এই পবিত্র ক্ষেত্র 

র।/মগড় নগরকে ধ্বংস করিয়। তছপাদানে সন্নিকটে অন্ততর নগর 

নির্মাণ করিয়াছেন । বিক্রমাদিত্য শির্ষিত সেই সকল দেখি গরন্দি- 

রের এক্ষণে মার একটিও বর্তগান নাই৷ 

“ভ্রে2560561 06 009 19:0%10702 06 09001)” নামক 

গ্রশ্থের১ম তলুমের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, থে গ্রুই রামগড় 

নামক স্থানের অপর নাম রামকোট, অর্থাৎ রামচন্দ্রের হুর্গ, এই 

দর্গটি বহৃবিস্তীর্ণ, এবং পুরাতন লিপিতে দেখিতে পাওম+ যার, 

ঘে ইহার চতুর্দিকে কুড়িটি গুপ্তিস্থান ছিল, প্রত্যেক গুপ্ডি- 
স্থানে এক একটি সামস্ত অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং তীহাদিগের 
নামেই এ সকল গুপ্তিস্থানের নামকরঞণ্হইত | দুর্গমধ্যে আটটি 

প্রাসাদ ও অগ্ান্ত নানা অক্টালিকাদি ছিল৭ | 

ক্যানিংহাম সাহেবের "4101)09010921081 51509 ০1 11015” 

নামক গ্রন্থের ১ম ভলুমের*৩১৭ পৃষ্ঠায় গাঁকেত বা অযোধ্যা নগ- 

রের বিবরণ আরস্ত হয়, তাহার পপূর্বেরতিনি বে মানুচিত্রটি দিয়া- 
ছেন তাহাতে হম্ুমানগুড়ি নামে একটি স্থান আছে। ৩২২* 
পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, যে এই হম্মানঞড়ির অপর নাম 
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রামকোট । ২২৫ পৃষ্ঠায় তিশ্নি প্রায় তের এত বর্ষ পুর্চের নন প্ারি- 
ব্রাজক হুয়েনসাং বর্ণিত বিষয়ে উল্লেখ করিয়ছন, যে. তিনি এই 

অযোধ্যায় কুড়িটি বৌদ্ধমঠ ও ৫০টি হিন্দুমূন্দির দেবিয়াছিলেন, 
এ কয়েকটি মঠে “তন সহশ্র শ্রমণ ছিণ ও তর্থায় বু সংখ)ক 

প্রাঙ্খণ বাস করিতেন বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠিত ৩৬০টি মন্দিরের 

মধ্যে তখন কেবল মাত্র &ঁ ৫০টি অবশিষ্ট ছিল, স্থতবাং বৌদ্ধধন্ম 
প্রভাধে এ স্থানে হিন্দুগণের অবনতি অনেক পুর্ব হইতেহ 
হইতেছিন। 

ভারতবর্ষের মানচিত্রে এক্ষণে বাঁমগড় নামক আরও কবেকটি 

নগর বা জন্পপর্দ উড়িষ্য।, বেহাব, আলমোর! প্রত্ৃতি শদেশে 

দেখিতে পাওআ ধায়। কিন্তু সেগুলি এ পুস্তকের উদ্দিষ্ট রামগড় 

নহে।, এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেল পুস্তকে দেখা যায়, যে 

আবুল ফাজেল বলেন, বে আকবর বাদশাহের পাজত্বকালে রাজ! 
তোভরমল্প খুঃ ১৫৮২ অন্বে অযোধ্যা প্রদেশকে পাঁচটি সরকারে 
বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে উত্জরদিগস্ত গে।বখপুৰ সরকারের অন্তর্গত 

রাঁণ্রি | বেবন্ধী নদীথ, উত্তবতীবস্থ বনভূমি এবং বণরামপুব ৪ 
তুলমীপুব নামক পরগণাঘয় রামগড় ও গৌরী বা গৌড় নামক 
ছুইটি মহালে পধ্যবসিত। সুতরাং অন্মিত হইতেছে যে রামচন্ত্র 

প্রতিষ্ঠিত ও বিক্রমার্দিত্য কর্থুক 'সংসকহ পূর্বোক্ত রামগড নগরটি 
“আকবর বাদশাহের সময়ে পূর্বব লমৃদ্ধভাবে ছিল না, তাহা তখন 

বিধ্বন্ত হইয়াছিল: তবে তাহারই নামে তোডরমল তদানীস্তন 
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একটি মরার নামকরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু ইচ্ছার কিয়ৎশত 

বর্ষ পূর্বে বং বিজ্রমাদিত্টের পুনঃ সংস্কারের পর হইতে রামগড় 

নগরটি সমৃদ্ধশালী ও, চতুর্র্ণ হিন্দুজাতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল। 

স্থতরাং সহশ্রবধণ পূর্বেও উহা! যে সমৃদ্ধশালী নগর ছিল তাহাতে 

আর কোন সন্দেহের কারণ দেখ! যায় না । 03101 092৩৮ 

৫৮ নামক গ্রন্থের ১ম ভলুমের ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখ! যায়, যে ঈদৃশ 
সময়ে অযোধ্য। ভাঁদেশ জৈন ধর্মাবলম্বী ধ্সোম বংশীয় রাঁজগণের 
অধীন ছিলঞ সেই সময়েই এই গ্রন্থোক্ত সনক আট্য মহাশয় 
তথায় পুরুষান্ুক্রমে নাঁন করিতেন, এবং বৌদ্ধধর্মের তাৎকালিক 

গ্রাহূর্ভীধ দেখিয়ই তিনি তথ! হইতে হ্বগণে নিক্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

বিক্রমপুর । 

গ্রসিদ্ধ রাঁজকর্মচারী পরলোকগত আশুতোষ গুপ্ত ০.9. 

মৃহাশয় বিক্রমপুর ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেঠ সকগ নিরীক্ষণ করিয়া 

এসিয়াটিক সোসাইটির জনণ্ পুস্তকে শ্রই এই লিখিয়াছেন | 
বিক্রমপুর এক্ষণে একটি সামান্ত গ্রামমত্রে পরিণত হইয়াছে, 

ইহ! পৃথিবীর ২৩-৩৪' উত্তরাগ্ষ বৃত্তে ও ৯০-৩২-১০৮ পুর্ববদ্রাি- 

মায়, এবং ঢাক! জেলার ইদানীস্তন প্রধান স্থান মুন্সীগঞ্জের 
২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ষর সেঈ বংশীয় রাজঠীণের ইহাই 
রাজধানী ছিল, এবং ভ্রাহারা যে বৌদ্ছধর্্ীবলম্বী পালবং শীয় 
রাজাকে পরাসৃত করিয়। বিদুরিত ক্ষরেন, কালক্রমে এই সেন 
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বংশের উচ্ছেদের পর সেই পালবংশীয়েরাই পুনরায় ইটীবর্্রমপুর 

রাক্ষধানীতে রাজত্ব বরিয়াছেন, এবং তখন হইতে ইজ! "রামপাল, 

নামে বিখ্)াত হইয়াছে।' ইহার সন্নিকটে কোন 'পালবংশীয় 
নৃপতি কর্তৃক যে “একটি স্ুঠীর্ঘ দীর্ঘিক! খনিত হয়, তাহা অদ্যাপি 

'রামপাল দীঘি” নামে বর্তমান আছে। এখানে যে একটি প্রকাণ্ড 
স্তপ দেখা যায়, ইহাকেই তত্রত্য সকলে রাজা বল্লাল সেনের 

প্রাসাদ বা বরালবাড়ী় ভগ্রাবশেষ বলে। এই স্ত পের চতুর্দিকে 

রামপালের সর্বান্রই খনন করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উ ্টক্াশি দোঁখিতে 

পাও! যাঁয়। এই প্রকার রাশি রাঁশি ইষ্টক এই স্থান হঈতে 

আধুনিক টীকা মহবে আনীত হইয়া তথায় বিবিধ অক্টালিকাণি 
নিষ্মিত হইয়াছে । রামপালের ভূমিগঞ্ডে ভূরি ভুরি প্রীস্তরখোদিত 

দেব (দবীর মৃত্তি দেখিতে পাও! সায়, ইহার অর্ধাক্রোশ পশ্চিমে 
“আটপাড়া” নাঁমক গ্রামের শিবমন্দিরের পার্থে একটি বুহুতৎ শিলা- 

ময়ী বিষুমৃত্তি আছে, £এবং সন্নিকটন্ত "আবছুল্লাপুর” স্থানে 

বৈষ্ণবগণও অনেকগুলি পুত্র ক্ষুদ্র শিলাময়ী দেবমুত্তি সংগ্রহ 
করিয়! রাখিয়াছে। ' ষে বৃহৎ সুপটিকে লোকে বল্লালবাড়ী 

কনে, তাহ চতুর্দিকে গভীর পরিথ! বেষ্টিত। স্ত;পে অক্টালিকাদির 
কোন চিন্তন এক্ষণে, দেখিতে পাওনা ঘায় না, তবে অভ্যন্তরের 

এক স্থানে একটি কুষ্বর্ণ «গহ্বর দেখা! যায়। সকলে বলে, যে 

বল্লালসেন সপরিবারে বে জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়েন,, 

ইত্তা সেই কুণড। ' কিংবদদস্তী“মীছে, যে আদিশুরের নিমস্ত্রিত কান্ত", 
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কুর্জাগণ্ পঞ্থব্রাহ্মণ কে আশীর্বাদ করণার্থ ৫ মন্ত্রপুত জল- 

গণ্ডুষ ধরণ .করিমাছিলেন? এবং তৎকান্থে তাহার সাক্ষাৎকার ন| 

পাই তাহারা উক্ত যে মন্ত্রপূত জলগণ্ডষ তত্রত্য হস্তিবন্ধন 

মল্লকাষ্টোপরি*নিক্ষেপ করেন,তাহারই অনির্বাচনীয় শক্তি গ্রাভাবে « 
সেই মল্লকাষ্টটি সজীব গজারি বৃক্ষে পরিণত হম] রামপালে 
সেই বহুপুরাতন গজারি বৃষ্টি অদ্যাপি রামপাল দীঘির উত্তর 

ধারে দেখিতে পওগা যায়। এসং রেঞ্জেল সাহেব কৃত মানচিত্রে 

এখনও তাহার চিন্ত অ|ছে ।* ইহা এক্ষণে প্রায় একশত হস্ত উচ্চ 

এবং ছুটি গ্রাকাও কাণ্ডোপরি সংস্থিত। রামপালে আর একটি 

.অপেক্ষারুত ক্ষু্রতব দীর্ঘিণ। আছে, ইহাকে" রাধী! হরিশ্ন্দ্ে 
দ'ঘি কহে। আঁশ্র্স্য ব্যাপার এই, ঘে এই দীর্ঘিকাটি প্রতিবৎসর 

মাধী পূর্ণিমার যময় জনপূর্ণ হইঈয়। মপ্তাহ কাল সেই ভাবে 

থকে, তত্গরে স্ধঘসর কাল শুক হইয়া যায়। 

উত্ত জনণাল পুস্তকে মৌলবী স্বানছুল খায়ের নামক আর 

এক জন রাজকশ্রচারী এইঞ্টান সব্ন্ধে বলেন, যে বঞ্জালবাড়ী 
নামক স্তূগটির চতুর্দিকে যে পরিখা দেখা বায়, তাহা গরস্থে প্রায় 

২০০ হস্ত পরিমিত। স্তপটি পূর্বের পরিখাবেষ্টিত ছূর্গ ছিল ঝুঁলয়াই 
বোধ হয়। বল্লালবাদ্ভীর অপর নাষ রামপাল, ইহা! আদম 

সাহীর মস্জিদের সন্নিকট, এনং হূর্গাবাড়ীর আর্দমাইল অন্তরে 
অবস্থিত। টু 

"18511 11119” নামক গ্রস্তকের ৮ ভলুমের ৪৩ পৃষ্ঠায় 
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তল্লেখক মাটা্ন সাহেব বলেন যে, যে সকল পঙ্ডিত' ছ্টামাক 

তত্রত্য স্থান সকল দেখাইতে ছিলেন, তঁ।চারা আমাকে রূ'মপালের 

ভগ্নাবশেষ রাজবাটী দেখাইণ্ে লইয়া গেলেন । তাহার! বলিলেন 

এই স্থানের প্রকৃত হাম বিক্রমপুর, কিন্ত এক্ষণে এই পরগণার 

নামও বিক্রমপুর্বী হইয়াছে । এই স্থানটি ইদ্ানীত্তন ফিরিলী- 
বাজারের ৩ মাইল দক্ষিণে, ইহার পরিখা ১০০ ব! ১৫০ ফুট 

প্রশস্ত, এবং প্রতিদিকে ৪১০ বা ৫০০ গজ লহ্ব! হইয়! রাঁজবাটীকে 

বেষ্টন করিয়াছে । ইহ ইচ্ছামতী মীর সহিত একটি থালের 

ধারা সংলগ্ন, এই খালটিকে “নারায়ণ খাল” কহে। এই স্থান 

হইতে স্বর্গ্রামের সম্ষুখস্থ নদীতীর পর্যন্ত একটি ্রাশস্ত 
রাজপথের ভূতপূর্ব অস্তিত্বও বিবিধ চিন্তে বুঝিতে পার! 

যায়। 

সর্ভেয়ার জেনেরেলের ইদানীস্তন মানচিত্রে দেখ! যাঁর যে 

রামপাল স্থানটি পদ্ম! বাঁ স্থানীয় কীর্তিনাণা নদীর অনেক উত্তরে ও 

উলেশ্বরী নদীর কিঞিৎ দর্সিংণে, এবং “বাড়ী বললালসেন” নামক 

একটি চতুষ্ষোণ চিহও তথায় দেখিতে পাওআ যায়। এই টলেশ্বরী 
নদীর উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি অগ্রণস্ত শাখা ইহাতে 

মিলিত হইয়াছে, এবং তাহার আর কিছু পুর্ববে এই সংযুক্ত নদনদী 
মেঘনায় সঙ্গত, হুইয়াছে। 'রাদপাল ও বাড়ীবল্লালের পশ্চিমে 
এধটি শ্রশস্ত রাজপথের ও চিহ্ব আছে, তাহ! দক্ষিণ হইতে উত্তর- 

মুখী হইয়! চলেশ্বরী নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে। 
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স্ববর্ণগ্রাম 
. বিক্রমপুরের কিঞিৎ উত্তরে ও ঈষৎ পূর্ব্বে। এবং ঢলেশ্বরী 
নদীর উদ্তরস্থি ্ুহ্ষপুত্র ও মেঘনা! নদদ্ধয়ের মধ্যবর্তী স্বানই 
বাণিজ্যোপযোগী বলিয়। নৃপতি আঁদিশূরের আর্দেশক্রমে রামগড় 
হইতে প্রায় মহতবর্ষ পূর্বে আগত সনকআন্ত প্রমুখ বৈশ্তগণ 
তথার বাস করত স্থবণরজতাদির বাণিজ্য করিয়াছিপেন। কাল- 
ক্রমে সেই স্থানটি স্ুবর্ণগ্রাম নামে অচ্ভিহিত হয়, এবং ক্রমে 
এই সুবর্ণপ্রাম প্রদেশটি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে । জার্ধশত বৎসর 
গরে বল্লালসেনের রাজত্ব কালে ইহা অত্যন্ত সমুদ্ধিখালী হহয়।- 
ছিল”' এবং তিনি তথায় একটি গানাদ নির্াণপকর্জিযা এই স্থান- 
টিকে তাহার অন্যন্য রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
তাহার সহিত সুবর্গবণিকৃগণের বিরোধ হয়, এবং ইহারা রাজনির্যা- 
হনে অস্থির হইয়। দলে দলে এই স্থান পরিত্যাগ করিলেও, 
তাহাদের কিয়দংশ নান! কারণ বশতঃ তথায় অবস্থান করেন, 

"সুতরাং সুবর্ণগ্রামে তখনও স্বর্ণ রৌপঞাঁদির বাণিজ্য চলিয়াছিল। 
এবং তথাকার সমৃদ্ধি পূর্বববৎ ন! থাকিন্ধদও উহ! একেবারে নষ্ট 
হয় নাই। উত্তর কালে মুপলমান রাজগণ প্রবল হইলে, তাহুরাও 
এস্থানকে রাজধানী স্বক্ঠূপে ব্যবস্থার করিতেন, এবং আকবর 
বাদশাহের সময়ে রাজা তোডরমল্ল কর্তৃক সুবর্ণগ্রামটি সোনারগী 
নামে একটি পরগণায় পরিগণিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির জরা 
গ্রছে দেখা যায় যে এখানকার দম্ধদম। নামক স্থামটি মুসলমান 
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রাজগণের হুর্গ ছিল, এবং তাহার সন্নিকটে মগরাপাড়া $নাধক 
স্থানটি পুরাতন ন্ুবর্ণগ্রটম ছিল। সমুদয় প্রদেশে এত নাল! 

আছে, যে বর্ধাকালে নৌকা' বোগে সর্বত্রই ফাতীয়াত কর! যায় । 
এবং তৎকালে মধো মধ্যে এরূপ জর্গপ্ল/বন হর যে লোকে উচ্চ 

মঞ্চোপরি গৃহাদ্ি নিম্মাণ করে। সাগর পারে দুরস্থিত সিংহলাদি 
দ্বীপেও অর্ণবপে(ত যোগে স্ুবর্ণগ্রামের বাণিঙ্য চলিত। খুঃ ১৩৪১ 

বে দেধপর্য)টক ইক বাটুট। সাহেব জপদ্বীপের বাণিজা 

পোত এস্থানে দর্শন করিয়াছিলেন+ আধুনিক মার্নচিত্রে এই 

হ্বর্ণগ্রাম গ্রদেশটি এখনও বর্তমান রহিরাছে, ইহার পশ্চিমে 

বরহ্ষপু্র ও পূর্বের মেঘন!, এনং দক্ষিণে এই ছুই নদৈ তীর্যকভাবে, 
যুক্ত মীনাখালি নামক একটি অপ্রণত্তভ নদী আছে। সুবর্ণ- 

গ্রামটি ডাকা! সহরের কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত। কার্পাসস্থত্রের 

সুপ ধন্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়। মুবর্ণগ্রাম বিগ্যাত ছিল। 

সবপ্তগ্রাম | 
পৃথিবীর শোতম্বতী ও পবগবততী নদী সকল চঞ্চলা বলিয়! 

চির শুসিদ্ধ। মুস্তিকাঁর কাঠিন্তের তারতম্য এবং এই নদী 

সকলের শ্লোতোবেগের চাঞ্চল্য ও প্রাবল্য বশতঃ, কোন কোন 

সময়ে কোন কোন স্থানে একদিকের হীরভূমি ভাঙ্গিয়। পড়ে 

ও অপরদিকে চড়! পড়ে। উপযু্পরি কিছু কাল এইরূপ 
. হইলেই নদীর প্রবাহ স্থান সাক্ষাৎ সন্বন্ধে,গ্রভৃত রূপে পরিবঞ্তিত 
হয়। আবার আ্রোচতাবেগে আনীত ধোআট বা পলি মৃত্তিকার 
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অথপার্ঠন জন্ত অনেক' নদী ক্রমশঃ বুঁজিয়”ি আইসে, এবং 

কোথাও"র! সেই অ্রোত্তোবেগে অপ্রশ্য্ত নদী সকল শ্রাশ্ত 
এ গভীরপ্হইয়! পড়ে । ভূগোল পৃষ্ঠে চঞ্চলা গ্রক্কৃতির এই খেল! 
চিরকালই চলিতেছে'। হিন্দুশান্ত্র  হিন্দুগঞ্চের * চিরাগত বিশ্বাস 
মতে গঙ্গা ও যমূন| নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থ প্রয়াগ তীর্রেসরম্বতী নদীও 
অস্তঃসলিলা হইয়। মিলিত হটয়াছে, তজ্জন্ত এই স্থানের নাম 

যুক্ত ত্রিবেণী। নদীত্রয় সংবুক্তভাখে দক্ষিণপূর্ব্” গ্রবাহিত 

হইয়া নানাঁ গ্রাম জনপদ ও ন্চগরীকে ধৌত ও পবিত্র করত, মুরসি- 
দাবাদের উত্তরে হুতিনগরের অদূরে পদ্ধ। নামে একটি পুর্বববাহিনী 
.শাখা' বিস্তার করিয়া ভাগীরথী নামে দক্ষিণবাহিী ছুইয়! ত্রিবেণী 
নামক স্থানে পুনরায় ব্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছে, এজন্য এই স্থানের 

নাম "মুক্ত ব্রিবেণী”। মধ্যে গল্গা বা ভাগীরথী, পশ্চিম্গেরদ্বতী, 
এ পূর্বে যমুনা আবার স্বতন্ত্র ভাবে সৌতম্বতী হইয়! সাগরাঁভিমুখে 
গমন করিয়াছে | গঙ্গানদী ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণ মুখেই প্রবাহিত 

হইয়া আধুনিক কলিকাতার ছুর্গস্থন্েঠী নিকট ঘুরিয়! কালীঘাটের 
সন্মুখ দিয়! ক্রমে সাঁগরাভিমুখে পতিত* হইয়াছে। পূর্বকালে 

গল্পানদীর শ্োত প্রধানতঃ এইরূপেই প্রবাহিত হইত, ৪ এজন্য 

এখনও এই এই স্বানেম্প্রবাহিত নদীকেই গল। বলিক্গ! হিন্দুগণ 

পরম্পরাক্রমে বিশ্বাম করেন, এঁং তরন্নানেই গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ 
ও তুনুভব করেন। পপূর্বকালে ধন্পতি ও ত্রীমস্ত সৌদাগর প্রই 
গঙ্গানদী দিয়াই সমুদ্র ষাত্র! করিয্লাছিলেন, ক্ষবিকম্কণ রচিত চণ্ডী 
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গ্রন্থে তন্রপ বর্ণনাই দেখিতে পাঁওম। বায়। থুষ্টায় 'অষ্টানশ 

শতাবীর মধাকালে রেনেল সাহেব ভারতবর্ধ' প্রিজম করত 

ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মানাচত্র গুপ্ভততকরণ ক্চালে, স্বরাঁচত প্রীস্থে 

গঙ্গা নদীর এই রূপ 'প্রবাঙ্গ বর্থন করিয়াছেন । গঙ্গার পশ্চিমে 
সরস্থত; নদী ভিন্ন ভিন্ন পথে শ্রোতস্বতী ও ক্রমে দক্ষিণমুখী 
হইয়| দাগরে পতিত হইয়াছিল। আধুনিক কলিকাতার ছৃর্গস্বান 
হইতে গঙ্গানদীর তখন একটি ক্ষুদ্র শাখা নির্গত হইয়! শশকরাল 
নামক স্থানে এই সরস্বতী নদীতে. পতিত হয়। সরস্বতী নদী 
তখন নিকটবর্তী ও প্রশস্ত বলি! ইয়ুরোপীয় বণিকৃগণের বাণিজা 
পোত খুষ্টায় ধোড়শ শতাব্দী পর্যযস্ম ইহারই উপর দিয়! গমনাগমন 
করিত, এবং ইহারই পূর্বতীরস্থ সপ্তগ্রাম তখন প্রধান বাণিজ্য- 

ক্ষেত্র ছিণ। পুরাণে উল্লেখ আছে, যে পূর্বকালে কান্তকুজ নগরে 

গ্রয়াবস্ত নামক এক নৃপ্তি ছিলেন,তীহার আঁতটি পুত্র অতীব 
ধর্মূপরায়ণ ছিলেন বলিছ। লোকে তাহাদিগকে সপ্তুধি কহিত। 

তাহারা পুণ্যনদী সরস্বতীর শীরে অগ্রিগ্র, রমণক, ভপিসম্ত, 
স্বরবাঁনন, বরা॥ সবন ওণছ্যতিমস্ত নামক সাতটি গ্রামে বসতি 

করিয়াছিলেন। অনস্তর এ সাতটি গ্রাম ক্রমশঃ পরিধর্মিত ও 

সম্মিলিত হুইয়া পরিশেষে 'সপ্তগ্রাম' বা! াঁতর্গা' আখ্যা শ্রাপ্ত 

হইয়াছিল। এই. সপ্তপ্রম পরে তা্উলিগ্তরাজের রাজত্ব মধ্যে পরি- 
গপত হয়। এবং 'সাটিগং' নামে টলেমিপ্রমুখগ্রীক গণেরও সংঅবে 

আইমে। তৎ্পরে মুসলমান রান্গণ এখানে হূর্গ ও প্রাসাদাদি 
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নির্ধাণ &রিয়াছিলেন। তখন রাজে)র সমস্ত কর এই স্থানেই রক্ষিত 

হইত, এন্ধ: অত্রত, সুবর্ণবািকৃগণ দ্বারা ইহঠর স্বর্ণ রৌপ্যাদদি পরী- 

ক্ষিত হইস। ক্রম্থে পটুগীজ বণিকেঠা ইহাকে তৎকালে প্রধান 
বাণিজ্যবন্দর ঝঁরিয়া, ইহাতে অবস্থিত্তি করিতেন কর্জ্বন। সমা-. 
জের প্রতিষ্ঠাকা' »ইতেই অনেক স্থবগবণিক্ এইএস্থানে বাণিজ্য 

জন্ত 'আগমন কাঁরতেন এবং অনেকে ব্যবসারান্থরোধে এখানে বাস 

করিতে লাগিলৈন। ক্রমে সপ্তপ্রাম* নুবর্ণণিকে * পরিপুর্ণ 

হইয়াছিল চি , 

কালক্রনে স্থাতনগর হইতে তাঁগীরথীর শ্রোত হ্রাস হয়! 
আধিল, এবং হ্হার গ্রাধান আরো পদ্মায় সইক্রর্ণমত হইপ। 

পদ! ক্রমে বিস্তীর্ণ ও গ্রবল শ্রোতস্বতী হইয়া! গঙ্গারই আকার 

ধারণ কারল, এবং পরিশেষে ইংরাজগণ কর্তৃক ইহা গঙ্গ1* নামেই 

অভিহিত হইতে লাগিল। স্বৃত্ি হইতে নবদ্বীপ পর্য্যস্ত ভাগীরথী 
ক্রমে ক্রমে একেবারে শ্রোতৌহীন ও অন্পপরিসর হইয়া আসিল, 

কিন্তু তৎপরে গোনাড়ী ব| জেলেঙ্ী নী পল্মার একটি শাখানদী 

হইতে নবদ্বীপে পুনরায় জোতোল।ভ করত ক্ফীত হইয়া উঠিল। 

আবার, কলিকাতার ছুর্গস্থল ঘুরিবার পর গঙ্গা! নদী উত্তর কুলে 
শ্োতোহীন হুইয়৷ ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি 

হিন্দুগণ কর্তৃক ইহা 'আদ্যগঞ্গ” নামে অভিহিত হইচুতছে। এবং 

এই স্থান হইতে আদ্যগন্গ।র ভূতপূর্ব আত অন্রত্য পূর্বোলিখিত 

শাখানদীতে সংক্রমি৩ হইয়া ইহ্কে শাকঘাল পর্যাস্ত স্ফীত 
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করিয়৷ গঙ্গারই আকারে পরিণত করিয়াছে । শুনা যায় যেইংরাঁজ 

বণিক্গণ &ই শাখাটুকুকে কাটিয়াও প্রশস্ত করেন এদ্রিরক কাল- 

ক্রমে ব্রিবেশী হইতে সরম্বতীরও শ্োতের হাঁস হইয়! আদিল, এবং 
ক্রমশঃ এখান হইঙে শ'করার্ল পর্য্যন্ত নদীটি পলি পড়িয়! ঝুঁজিয়। 
আসিল।. অতঃপর সরস্বতীর উপর বাণিজ্য কার্ধয ক্রমশঃ রহিত 

হইতে লাগিল । তখন ইযুরোপীয় বণিক্গণ সাগর ভইতে সরস্বতী 

গ্রীবেশ পৃর্ধ্বক শীকরাল ছুইতে গঙ্গার সেই বর্ধমান শাখ! দিয়! 

গঙ্গানদীর উভয় তীরস্থ হুগলি চু'চুড়া,-শ্রীরামপুব কলিকী।ত! প্রভৃতি ' 

স্থানে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, এবং তদধধি তাহার! 

নবদ্বীপ হইজে' সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গল্প, তৎ্শাখা ও সরস্বতাঁর এই 

শেষাংশকে "হুগলী নদী নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং আদ্া- 

গঙ্গাকে''টালির নাল!” বলিয়া! থাকেন । কালের গতি এই প্রকার 

বিচিত্র! সরস্বতী নদীর অস্ত নের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রাম বণিকৃ- 
শৃন্ত ও.ক্রমে শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল । . এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবন্থা, 

স্উদ্ধারণ দতেের পাটভবন ও '&দবালয়ই তথায় কেবল দর্শনযোগ্য। 

এই আধ্যায়স্থ স্কানগুপির বিবরণ সঙ্কলনে শ্ীযুত বাবু নীলম্খর পালের নিকট 
হইতে প্রভূত সাহাযা লাত হইয়াছে । এবং তত্র মানচিত্র সম্কলনেও তিনি ও 
জীধুত বাধু বিহারীলাল আঢা আক সাহাধ্য করিয়াছেন । . 







কর্জ্ন। 'সমাজের কৌলীন্ত, বিবরণ । 
এই পুস্তকের ১৪ নও উক্ধ হষ্্য়াছে, যে বর্জদনায় ১৪১৪ 

শকে অঙ্গর চঞ্জের যজ্ঞকালীন কুলাচার্য্য গোবর্ধন মিশ্র সভায় 

উপান্থ্রত বণিকৃর্গণের তাপিক! ও শ্রেণীবিভাগ করেন, এবং 

তালিকায় ক্ঠাহাদিগের সংখ্যা ২৯২ ঘর হইয়াছিল! এ"ং 

১৬ পৃষ্ঠায় উত্ত হইয়াছে, যে ক্রুড়মনে ১৪১০ শকে দক্ষিণ 
রাচ়ী সরীজের প্রতিষ্ঠা কালে ২০২ ঘর মাত্র বণিক উপস্থিত 
ছিলেন। অন্থস্ধিৎস্থ পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণ জন্য সেই 
সকল বিববণ গ্রদন্ত হইতেছে । এ 

কুলাচার্যয গোবদ্ধন মিশ্র সনক আঁটোর পুরোহিত সারম্বত 

ত্রাঙ্মণ জ্ঞানচন্ত্র মিশ্রের বংশীয় ছিলেন, তিন প্রথমতঃ বণিক্গণকে 

সামাজিক শ্রেষ্ঠত। অনুসারে 'কুলীন',**রাড়ী”, 'বংশজণ, 'গৌপ- 

ংশজ", 'মৌুিক' কেষ্টমৌলিক' ও 'অন্তিকষ্টমৌলিক', এই 
সপ্ত শ্রেণীর্তে বিভাগ করেন। কুলীনের মধ্যে আঙ্কাররখ 'গোষ্ট্র- 
পতি হুইয়| সর্বাশ্রে্ঠ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট কুলীনগণ মুখ্য? ও 
“গৌণ ভেদে ছুই গ্রকরি। 'মুখ্যকুলীন”স্আবার গগ্রন্কত মুখ) ও 
'সাধন মুখ্য” ভেদে ছুই অবান্তর শ্রেণীতে বিতক্ত হুইয়াছল। 

কত মুখ্য কুলীনগণ সামীঞ্জিক মর্য]দায় “প্রামাণিক” বলিয়। 
| ' ১৫ 
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উক্ত ডের এবং , একটি ্ রেণীস্ 'কুলীনের মর্য।]ার* নাম” 

“সম্মানী” ছিল'। তৎকালে লামাঞ্জিক বাহার ম?১ কুলীনম্ব 

সংস্থাপন বিষয্বে এই সর্কল নিয়ম প্রচলিত ছিল; ধা, শ্রেষ্ঠ 

ঘরে বিবাহ ত্র 'আদান শ্রদানেই কুলীনত্তবের 'পরিচয়। তাহা 

তিন গ্রকার্$ “শৌর্ধ্য” 'সমাবেশ” ও এনন্দ।” | উত্তমের সহিত কর্ণ 

করাকে 'শৌর্ধ্য', সমানের সহিত কর্ম করাকে 'সমাবেশ' ও নিকৃ- 
ষ্টের সাঁহত কর্ম করাতে “নিন্দা; কহিত। 

কোন কুঙ্ধীন নিজ জ্যেষ্ঠ 'পুজ্র ও জ্যেষ্ঠ কন্ঠার শৌর্ধ্য ব 

সমাবেশ কণ্ম করিলে তিনি “মতিশুদ্ধ কুলীন' হইতেন, অপর 

সম্তান গণের জন্ত রাড়ী, বংশঞ্জ, গৌণবংণজ ব! মৌলি£ ঘরের 
সহিত কন্ম করিলে, তাহ! দোষাবহ হইত না, কিন্তু কষ্ট মৌলি- 

কের"সহিত কর্মী করিলে কুল নষ্ট হইত। নিকৃষ্টের সহিত' কর্খ 

করিলে কষ্টমৌলিক ভাব প্রাপ্ত হইত, পশ্চাৎ কুলীনের সহিত 

ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ পর্য্স্ত কর্ম করিলে, পুনব্বার কুল প্রাপ্তি 

হ্টত। এই প্রকার কক্ষের নাম “মন্তভঙ্গকুল” বা 'নবভঙ্গকু্ধ? 
যাহার চতুবিধ কুলীনের সহিত আদান প্রদান "চর্ম হইত,তিনি। 

'কৃলাপ্রনী ও 'কুলরাজ, খ্যাতি বিশিষ্ট হুইতেন। বাহার নিঙকুল, 

শ্বশুরকুল ও বৈবাহিক কুল কুঙগীন, তিনি 'সজ্জন'? যাহার দিজ- 
কুল, শ্বশুরকুল ও মাতামহকুল কুলীন, তিনি গুদ্ধভাব, ; যিনি 
নিষ্ষে কুলীন হর রাচী, বংশজ, 'গৌণবংশজ বা মৌলিকের 

সহিত কর্ম করিতেন, ত্বাহার “বিসজ্জন” খ্যাতি লাভ হইত 
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কুলীনৈ খুঁত বন কর্ম হলে, ধাহার তিন কুলে ,কোন দোষ “না 

থাকিত, হারইপগামাজিক মর্যাদা, অর্ধিক ছিল, এবং যে 

কুলীনের তিন কুলে উত্তম করণ না হইত, তিনি সুভ! মধ্যে অগ্রাহ 

ও মান্তরহিত হইতেনশস*" 

কুলীনের মধ্যে 'সম্মানী'গণও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বং ইহাদের 
পুকবানু ক্রমে মর্ধযাটরা ছিল, কিন্তু অহঙ্ক'র বশতঃ তাহাদের কুল নই 
হয়। ততঃপএ ইচারা রাট়ীর সমান হইয়ছিলেন। 

তৎকাপে সামাজিক মর্য)াদা অনুনারে বৈবাহিক আদান এ্রদান 
কার্ধো নিয়লিখিত, নিমমম ত পণ প্রাপ্তর [নির্দেশ ছিল ঃ যথা, 

গ্রকৃতমুখ্য সাধনমুখোর কন্ঠ গ্রহণ করিলে ২ স্থত্ণ পণ পাইতেন, 

সাধনমুখ। প্রকৃতমুখোর কন্ত। গ্রহণ করিলে ১ স্বর্ণ পণ পাইতেন, 

কুলীন তাট়ীর নাহি কর্ম করিলে ৩ স্থুবর্ণ, বংশজের সহিত করিলে 

৪ ন্ববর্ণ. গৌথবংখজের মহিত করিলে ৬ স্থবর্», ও মৌলিকের 

সভিত করিলে ৭ স্বর্ণ পণ পাইতেন! তি যে মৌলিক ক্রম 
্বয়ে দণ পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের.সহিত কন করিয়াছেন, তাহাকে 

পণ দিতে হইড/ন। | 

'সম্মানীগণণ বংশজ, গৌণবংখক্, মৌলিক কষ্টমৌলিক 
বা অতিকষ্টমৌলিকের সঠিত কর্ম করিলে ৩ সুবর্ণ পথ 

পাইতেন । 

.. বাটা? বংণব্জের সহিত” কর্ম করিলে ১ সুবর্ণ, গৌপবংশচ্জের 
হি ২ স্ত্রবর্ মৌলিকের সহিত ৩ সুবর্ণ, কষ্টমৌলিকের সঠিত 
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৪ স্বর্ণ এবং অতি কষ্টমৌলিকের সহিত কর্ম করিলে! ৫ স্ব 

পগ পাইতেন । 

'বংশজ” গৌণবংশজের। সহিত কর্ম করিলে ১ স্বর্ণ, 
মৌলিকের সহিত ২ স্থদর্ণ, এবং কষ্ট ৭ শতিকষ্ট মৌলিকের 

সহিত কর্ম ফরিলে ৩ স্থবর্ণ পণ পাইতেন । 

গৌণবংশজ+ মৌলিকের |সহিত কর্ন করিলে ২ স্বর্ণ এবং 
কষ্ট বা অতিকষ্ট মৌলিকে গরহিত করিলে ১ সুবর্ণ পণ 

্ে রি € 

পাইতেন। 

তাৎকালিক প্রথ। অনুসারে গোবর্ধন মিশ্র উপরি উক্ত 

নিয়ম মতে তাহার কুলপুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং উক্ত সভায় 

সমবেত ৭৭২ ঘর বণিকৃকে ঘথাযথ শ্রণীবদ্ধ করেন। এই 
সময়ে তিনি কয়েকটি গ্রাধান বংধে এক একটি বিশেষণ হুচক 

পারিভাষিক আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নাম “ধ্যািবন্ধ” 

যা, চন্ত্র বংশের রেছিতখগিরি বড়াল বংশের কর্ণটক 

আটা , বসনাশন নাথ ») সুটাচর 

দেয় ১৪ কিরণাকর মলিক », ইজনীকর 

দত্ত ১», ন্ুধাকর নন্দী ,, প্রঙ্গকর 

শীল ১, কলসান্জুর বর্ধন » ' কুঁজুমাকুল 
সিংহ ১, বর্ষাপণ দাস +, গুঞ্ামণি 

ধর 7, বলদণ্ী লা ,, পত্রাশনি 
৪ 

পাল ,, তৃরুষাপণ ($) | সেন » পুণ্পাঞ্জলি 



| ২২৯ ] 

এ চন্দ্রের যন্ঞকা!ল সেই বুইৎ সভীয় যে যে বান্কি যেষে 

কর্ধেয তর প্রাপুহুইয়াছিলেন, সেই সেই,কর্মের অধিকার হাহা- 

দের পুরুষা নুক্রমে চলিয়াছিল, কুপপুস্তকে ইহারও উল্লেখ আছে। 

কর্জনাবাদী সুব্পুবুণুক্ুগণের 'বিবাহাদি ভায় এট কয়েকটি 
রীতি প্রচলিত ছিল ; শ্বথা-_ রী 

১ম। গুরু, পুবোহিত, ব্রাহ্মণনর্গ, গোষ্ঠীপতিদ্বয, পঞ্চপ্রামা- 

ণিক, কুলীন, সম্মানী, রাটরী, বংণজ, *গৌণবংশক্জ, মৌলিক, 

কঃমৌলিক* অতিকষ্টমৌলিক্ ও সর্মশেষে নবশায়ফগণকে 

ক্রমান্বয়ে মালা চনন দর! পুজ। । 

২য়। মাঙ্গলা কার্ষো নির্বিগ্গে কর্শসমাপ্তির মন্সিসে, সিদ্ধ ৭ 

মাঞ্গলা বস্ত বোধে গ্রথমতঃ গোষীপতিদ্বয়কে। তদনস্তর '্্রামাশি- 

কাদি বণিকৃগণকে গুবাঁক প্রদান | র্ 

৩য়। বিদায় কালীন গ্রে গুরু পুরোহিত ও ব্রাঙ্গণদ্দিগকে 

'বিদায় দিয়া, তৎপরে গুরু ও পুরোস্তিতর পরিচারক্দিগকে ৩ 
গুণ, গোষ্ীপতি ত্বকে ৩১ গুণ, পপরীমাণিক ও কুলীনদিগকে ও 

গুণ, সম্মান ৪9 অঅষ্টরাটীকে ২৪ গুণ, বংশজগণকে ২২ গুণ, 

গৌণবংশজগণকে ২ গুণ, মৌলিকদ্দিগকে ₹ গুণ, কষ্টমৌত্রলিক: 
দিগকে ১$ গুণ, এবং, অতিকষ্টমৌলিকদ্দিগকে ১২ গুণ পণ 
দানে বিদাঁয়। | 

গর্থ। নিন্দাকর্দমকারী বণিকৃগণ সভামধ্যে আসন বা! সম্মান 
পাইতেন না। 



| ২৩০ ] 1! 
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অনস্তর কিন দিনীও ভঙ্গের পর ১৪৪০ শকে যখন ইভুতে। 

বিশ্ষিধ সেই সফল রণিক্গণের ভ্ুড়মনের উভায় £০২ ঘর 
মাত্র লইয়া দক্ষিণরাটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত তাঁহা হইতেই 

আবার সপ্তগ্রামে -শ্ঠায় বিংপ!ত বর্ষ মৃধ্যে সপ্তগ্রাম। নামে আর 

একটি সমান্স উত্ৃত হইয়াছিল। উক্ত দক্ষিণরা়ী সমাজ প্রতিষ্ঠ।র 

নির্ধারণ পত্রে নিয় লিখিত ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করেন ; যথা-_ 

পুরোহিত, উদয়চন্্র দেবনম্মী | রাট়ী, ভানু পাল' 

গোৌঁীপতি, ছুর্গীচরণ দত্ত ংশজ, জলেশ্বর দে 

প্রামাণিক, বৈদ্যনাথ চক্র গেণবংশজ, বারাণসী দণ্ত 

এ. গধাধর চক মৌলিক, করুণাময় নাখ' 

কুলীন,। দানপতি দত্ত 

তাং ১৩ই ফান্তুন ১৪৪০ শকাব। 
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কান্ত, সোমভদ্র | অঢা | সাধগ আচা 

ূ 

ৃ ৰ 
ঘি 
|. 

| 
ংশজ শ্রেণী । 

রী নিসা লরি হার টির ২) 

নাম | ৭ না খ্যাতৃপুরুষ | পতি 

ংশধর ও শিবদ!স | চন্দ্র | জয়পতি চন্ত্ ] কর্জন। ২ ঘর ৩ ঘর 

সাগরেশবর এ | শর্ণাকর চন্তর ূ এ ৃ নি রা  তি র 

যশোদাকুমার ধ | কলসারণ চন্দ্র এ | গ. [8.৯ 

বাযুদাস এ | অশ্বকর্ণ চন্দ্র এ রি 

নরহরি ও ৩ জন্ | দে | দপন।রায়ণ দে এ ডি: 2:198.5.. 

_গোমকাস্ত ও ২ জন দে সুধাকর “দে এ 1৩ র্ ৯ রি ূ 

বনমালী ও ৬ জন | দন্ত | ভাবাপন্ন দত্ত এ ৭ 1১৬ এ 

চভীদাস ওজন | এ [অশে!ফাসন আঢা। কুপুর ড5.-185 

স্কান্ত এ ধন আঢা ৰ এ টানি 

কংশারি শীল মে শীল র কর্ন ১৯ [৩ , 

নির্ভর ও ৪ জন | এর | শঙ্খধারণ শীল | হরিপাল | «২ * 1১৬ » 1 
রার্জারাম ও ও ও বৈরাগী শীল | নবগ্রাম ৪: 

টি * সমষ্টি ৩৫ ঘর ৮২ ঘর 
৮ পপপিপ পিপি জি শি সাপ সপ সজ্ 



২৩৫ | 

গৌগবংশজ শ্রেণী। 

কর্নার [ক্রুড়মনের 
নিবাস রা ্ 

$ ৬ |তা!লক। নাতি পুর্ন তালিকা 
নাম ; ূ খাঁতি 

| 

ূ মালাধর দে বলী রা ৬ ঘর আনন্দ ও ৫জন ' দে কি 

গণেশ ও * জন : দন্ত | গালশ।নি দত্ত | ম।ন্দারণ রর 
ঙ ৪. | 

যশঃনেন ও ১৩ জন| চক্র | তরুণাকর চন্দ গবরকল্সা ৬ ক | 
] 

তৈরৰ ও ১১ প্রন ৰ আঢা | হনাধ্স আটা র্ সা ১০০1 ৩, 
| 

1 

রি? -* ঘর] ১৭ ঘর | 
1 

1525574685--888588755502855558ল 22১ 

হৃব্ণগ্রথমে যে সকল বণিক 'পহিনী' ও 'পে।তাদ।র? আথা। প্র।প্ত হইয়।- 
ছিলেন, শ্রীবিন্দ পঠিনা ও নৃপগ্রয় পোতাদারের লছথান। শ্মরণ পূর্বকই, নোধ 
হয়ঃ ভাতার বন্ুদিন মে আথা| বাবহাঁর ন! করিয়] তাহাঁদিগের পূর্বতন খাতি 

*বাবহার করিতেন । এই জন্য এহ সকল তাঠিক্ষায় সেই দুইটি আখা শ্পার্িটিত 

পাওআযায় ০। 



ন!ম 

গাণকৃকণ ও ২৭ জন 

মাণিক ও ১৮ জন 

ঠৈএব ও ৩৯ জন 

হীরারাম ও ১৪জন 

গোবিন্দ ও ২৭ জন 

ভরত ও ৩৯ জন 

যুগল ও ২৯ জন 

জঅগমেজয় ও ২৮চান 

ভবানী ও ২২ জন 

পুরুষোতুম 

দপুনদ্ণ ও ৩২ 

আমর ও 6 জন 

পার্ববত্ী। ও ২৫ জন 

প্রয়াগ ও ৩২ জন 

ব্রজনাথ ও ৪১ গন 

ররর 

কান্ত ও ২১ জন 

রঘুনাথ ও ৩০ জন 

র 1 1 কর্নার 

পা খাস | নিঝ/ন [আলিকা তলিক। 
শী বটি 

সিংহ | গুণাকর পিংহ [ মহানাদ 1৪০৯ | ৩৮ 

] ধর | বণপতি ধর | বিষুপুর 1৩০» | ৩ 

দস 

২৩১ 

মৌলিক শ্রেণী 
তুড়মনের 

শীল | গোপাল শীল | চাম্পানগর ২৭ ১৩ 

দে ]করণদে | আঝাপুর_ ' ২৭খর| ৮ তর 
| ূ 

ধন ংসেপাসন দত্ত | মেদিনীপূর : ১৭ ৮ |১৩ ৮ 
| 

চন্দ্র | অশ্বকর্ণ চন্দ্র | বেণাটী ৪০০ | ৬» 
1 রি | 

আঢা | আশাকর আঢা | বর্ধমান 1১৭, | ৫, ৃ 
ৰ | | 

| 

বড়াল | চাকল্প।ই বড়াল | বক্ধমান | ইডি 0.১ 

পল | দরশনি পাল [| ভুরহথট |২১৯| ৯৮. 

নাথ : গণেশ্বর পথ নবশ্র।ম ৰ ১৮ | ০ ৮ : 

এ সদর্শণ নাথ এ ৩৩ ৮ | ২৮ ৰ 

মল্িক ] বাশের মল্লিক | সন ৭৮» | ৩, ৃ 

নন্দী : কর্ণেশ্বর নন্দী | সপ্তগ্রাম [২৬৯ ৫ » | 

॥ 

॥ 

| ব্দ্ধন | কুলঞ্রয় বর্ধীন | বর্থামান ৯ ৪ 

দাস বিদ্াাপতি দাস | নীলপুর ৪২ » 
| | 
। পাটগ্রলি লাহ! | নবগ্রাম 

সদবলি সেন | আখাপুর 

লাহ। ২২, 

খ 

ৰ 

? ূ 

্ 
১ 

চির 

ূ সমন ৪৩৮ ঘ্বর ১০০ লগ 



| “২৩৭ ] 

কষ্ট,মৌলিক শ্রেণী 
শপ 

৬ [কর্নার | ভ্রুড়মনের 
ঙ্গ খাশাত লতি | খাত ০: শ্বাস ও তাপ্লিক1 (তালিকা 

নটি 8 জী হি 5125-24-51 সিভি 1222 

) ক ] ৮ 

অনন্ত ও ১৬ জন. দে -- মানা।রণ $1১৩ ঘর! ১৩ ঘর 
গজ 

কাশীদ।ন ও১৭গন | দত্ত | খনকুশী দত্ত হরিগাল | ১৬ ,, 1৯ 9, 

দেবকী ও ৮ জন চক্র কেদারি চন্ জীলপুর র ৯০5 [৩ ৪ 

ছুলল ও ১ঙঞ্ঠান | আচ্য | কুলগ্রু় আঢা | বীরহট ূ ১২০1৮ ॥, 

ৃ । হু ৪ঠ 

ৃ 
জয়স্তীরাম ও৭গজন | ধর ডূমূলা। ধর ক্কীরপাই [৮,1৫5 

] 
ভদদসেন ও ১১ জন | বড়াল | বান্থলী বড়াল | গোলাহ।ট ১২৪1৪ », 

কপচন্ত্র ও ওজন | পাল | সরসাই পাল | বিষুপুর 

গণেশ ও «জন | নাথ - নীলপুর ৫ 
ঠ 

লোহারাম ও ৯জন | মপ্লিক | সবধারণ মল্লিক" মৌড়গ্রম ১০ » 
্) 

6 
জয়কৃঞ্ক ও ৭ জন | নন্দী | মটীয়র নন্দী | $ন্্রকোপ। 1৮ ৮ 

শাসনী বর্ধন 

কিন্করী দান 

৪ 
বিহারী ও ১৩ জন | বর্ধন 

কিশোর ও ৩ জন | দাস 

ফড়িংগাছি | ৮ ৮1১৫ , 

বিষ্ুপুর ৪ ৪৪ নি ৪০ 

নিশ।কর লাহ।*] নীলপুর ১০৮ | ২9 

কুলাল সেন | রামপুর ৮:0৩ 2 

ধনগ্রয় ও জন | লাহ। 

| 

মনঃহথ ও ৪ জন | শীল | কুন্দলী লীলা | বিষ্ণুপুর ৪ ৯? 

হটুরশ্মিঞ্ড ১৫ জনণ| পিংহ | ধরাপঠি সিংহ | নীলপুর * ৮১ 155) 

অভিরাম ও ৭ জন | সেন 
রঃ ্্ লিপি 

ড ূ সমষ্টি (১৪৬ ঘর ৯ ঘর 
০০৬ স্পা ক | শা আশিস পে শা প্র 



[ ২৩৮ )] 

অতিকষ্ট মৌলিক শ্ররেণী। 
72 
ূ কঈর্জনার | জ্ুডুমনের 

শপ আপি সপ | ভস আর আজ টু আসল হি সম 

না খা।তি শ্বাস তালিক1 : তালিক' 

জয়কৃফ ও ১৭ জন | দে বির ছু ঘর ৮ ঘর 

রামকাস্ত ও ১৭ 'জন দত্ত বালিগড়া | ১৫১ ১০, 

নিধির।ম ও ৫ জন চত্র | চক্রকোণ! ৪ ৮ 1 ৩ 9 

শুরসেন ও ৪ জন | আচা র মন্দাধণ হা ৰ 2 

গঙ্গধর ও ৫ জান ৰ শীল বফুপুর ৬, ০ 

মুনিরাম ও ৫ জন সি'হ বীরভূম 6: 2 

রাধাকান্ত ও « জন ধৰ ক্ষীরপাই ৪. 3 এ 

গঙাধর ও ৫ জল বড়াল এ ৬ ৪, হি 

ঘঁনবন্ধু ও ৫ জন পল ূ কাশী'জাড়া ৬ », এন 

হরি ও ৪ জন নাথ চন্দ্রকোণ। ৩, ৩ ৯ 

পাম ও ২ জন ৰ মর্টি। ূ গাধানগর ২» ও * 

বিজয় ও ৮ জন নন্দী | কুষপু ৬; ৪. ঃঃ 

গোলোক ও ৫ জন বর্ধন | চল্জরকোণা ৪ 5 1 £ 7) 

রামকাস্ত ও ৫ জন দাস | নুদিপুর ৬:০111:8..5 

গালেক ও ওজন লাহা! শক্তিপুর | ৪ ৮ ূ ০ ৯ 

মলম 9৩ জল সেন [ বর্ধমান. | ও | ৩ * 
। 
ৰ 

1_- 
সমষ্টি | »১ধর | ৪5 ঘর 



(2 

সমুচ্চয় তালিকা । 
৪ গু 

শাক শ শপে শপ সপ পে -- শী টি টিটি তি স্পা 

২ সপ্ত ্/ স্পা পাদ পাত পাদ জি এ এ ৩ সপ শ শত স্ শি. ৮৮৩ শ শি শি ০০৯ ৮ শীশিশ শশ শশী শি শিীক্দাাসীসপ্পীীপপপপ শপ | শি 

ওশ্রেণী। & বিডি ৰ ক্রুড়মনে 
টিনের রত টা রর 32555525424 

কুলীন ] ১৬ ঘর নি ৫৮ ঘর 

রাটা ৮ ২২ ৪ | 

টি খ্.. ৪ 
বংশ ৩৫ » ৮২ ও 

পট 

গৌণ বংশজ র টি ১৭ ৬ 

মৌলিক | ৪৩৮, ১০০ » ৰ 
গু ষ্ ভু ঘ এ 1 

কষ্ট মৌলিক | ১৪৬ , ৭৯ , 
| ূ 

আতকষ্ট মৌলিক ূ ৯১ 8৪ 
ডঁ 

সংগ্রহ করণের ভ্রম জঙ্ক অনুলিথিত ২২ » 

| ঘ 
সর্ব সমষ্টি | ৭৯৯ ঘর | ৪৩২ ঘর 

শত শপ পপ সপ শী শপ পা” শপ আস ৮ আচ শপ পশলা ঞ 

রামর্গড় হইতে সমাগত ১৬ ঘর বণিকের বংশ । 

দেয়ে! দত্ত শ্চঞ্জ আটা; শীল; সিংহে। ধর স্তথা | 

বড়ালঃ পাল-নাথো চ মল্লিকো নর্নি-বর্ধানৌ ॥ ০ 

দাসে!। লাহা তথা সেনঃ ষোড়শঃ খ্যাতয়ঃ শ্মতাঃ ॥ 
ও 



[ ২৪০ ] 

০, বাবস্থাপত্র-স্বাক্ষরকাণী বিক্রমপুর নিবাসা অথ: পকদ্ধযেব 

পৰিচয় অবশেষে প্রাপ্ত হখুমা গিষাছে। প্রথম, তাবিণীপ্রসাঁদ 

তর্কবাচম্পাত।” উনি কণিকাতাস্থ মহাবাজ স্তাব মতীক্মোহন 

ঠাকুব বাঁহাছববেব ভূতপৃব্ব সভাপাণ্ুত পবলোঞ্গত ছূর্গাচবণ 
তর্কবত্বেব অধ্যাপক, ইছাপুন! গ্রাম “নবাসী, ভ্ঠায় * স্মৃতি শাস্ত্রে 

বাৎ্পন্ন ছিলেন | দ্বিতীষ, চজ্জরমোহন হ্তাযালঙ্কার | হনিও গ্যাষ 

ও স্বৃতিশান্ত্রেব বিখ]াত অধ্যাপক এবং তত্রগ্য নন্নুযুণনী গ্রাম 

নিবাসী ছিলেন । 












